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ردات أو بناء ، فال جيهدون الذكر يف أي ترتيب املفالعرب ينطقون عن سليقة فطروا عليها  كان
اجلمل ، وهم يف حال معرفه اتمة أبساليب كالمهم عل وفق ما جبلوا عليه، وما توارثوه من أسالفهم 

أصول  . غري أهنم بعد جميء اإلسالم ، وخمالطتهم املعاجم مالت ألسنتهم إىل اللحن ، واخلروج عن
 عاً لوضع النحو .فكانت غريهتم على الدين وعربيتهم دافالكالم إىل ماال حتمد عقباه ، 

( : ) النحو القصد 1ويف مستهل حديثنا نشري إىل معىن النحو يف اللغة واالصطالح ، قال ابن دريد)
 ، فحوت الشيء حنوه حنو إذا قصدته .

 لصواب ( .اشتقاق النحو يف الكالم ، كأنه قصد اوكل شيء أقمته وميمته مجيعاً فقد حنوته ، ومنه 
الشيء ينحاه وينحوه إذا حرفه ، ومنه مسي النحوي ألنه حيرف الكالم  ( : وحنا2وقال ابن السكيت)

 إىل وجوه اإلعراب ( .
( : ) النحو إعراب الكالم العريب ، والنحو القصد والطريق ، يكون ظرفاً ويكون 3وقال ابن منظور)

 حنو العربية منه ( .اه ينحوه وينحاه حنواً ، وانتحاه ، و امساً ، وحن
الح : انتحاه مسة كالم العرب ، يف تصرفه من إعراب وغريه كالتثنية ، واجلمع ، والنحو يف االصط

والتحقري ، والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب ، وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 



 نطق هبا وان مل يكنأبهلها يف الفصاحة ، في
************************************************************** 

 تح : د . رمزي منري بعلبكي . 575 \ 1( اجلمهرة 1)
 181 \ 20( اللسان ، حنا ، 2)
 181 \ 20( اللسان ، حنا ، 3)

 
 ـ 2دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

، أي حنوت حنوًا ، كقولك به إليها ، وهو يف األصل مصدر شائع  منهم . وإن شذ بعضهم عنها رد
، مث خص به انتحاء هذا القبيل من العلم ، كما انه الفقه يف األصل مصدر فقهت قصدت قصدًا 

 ( .4الشيء أي عرفته ، مث خص به علم الشريعة من التحليل والتحرمي)
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مطلقاً مبقاييس ( : ) أبن تنحو كيفية الرتكيب فيما بني الكلم لتأدية أصل املعىن 5ويقول السكاكي)
الم العرب ، وقوانني مبنية عليها ليحرتز هبا عن اخلطأ يف الرتكيب من حيث مستنبطه من استقراء ك

 تلك الكيفية . ( .
ويقصد بكيفية الرتكيب ) تقدمي بعض الكالم على بعض ورعاية ما يكون من اهليئات إذ ذاك ، 

فهومه كاكي رجل بالغه ، وتعريفه للنحو أو م( ( . والس6وابلكلم نوعيها املفردة وما هي يف حكمها)
 للنحو ال خيلوا من

 ( .7التأثري البالغي ، وكذلك احلال عند عبد القاهر اجلرجاين)
( بقوله : ) النحو هو علم بقوانني يعرف هبا أحوال الرتكيب العربية من 8كما عرفه الشريف اجلرجاين)

قيل علم ف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل ، و اإلعراب والبناء ، وغريها ، وقيل النحو علم يعر 
أبصول يعرف هبا صحيح الكالم وفساده ( ، وكان يطلق عليه عند العرب ) العربية ( أو ) الكالم ( 

 أو اللحن أو اإلعراب)*( .
 

************************************************************** 
 . 184 \ 20( ، واللسان ) حنا  34 \ 1( اخلصائص 4)



 . 33( مفتاح العلوم 5)
 . 33( مفتاح العلوم6)
 . 21( دالئل اإلعجاز ص 7)
 . 260ـ  259( التعريفات 8)

،  39،  37،  13،  12. وطبقات الزبيدي ص  50* انظر : املدارس النحوية د . خدجية أحلديثي 
 وغريها ،

 مستعملة حىت أواخر القرن الرابع . وقد استعملت لفظة ) العربية ( يف مقابل كلمة ) حنو ( وظلت
 

 ـ 3دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
 وضع النحو وواضعه

والنحو عريب النشأة فكرًا ووضعاً ) وزعم بعض املستشرقني إن علم النحو منقول من لغة اليوانن ألن 
للسراين حنو قدمي ورثوه آلن وضعه يف العراق إمنا كان بعد خالط العرب للسراين وتعلمهم ثقافتهم ، و 

 ( ( .9عن اليوانن)
ولكننا نقول : إن الدافع الذي مهد لنشأة الدراسات النحوية هو اخلوف على نصوص القرآن الكرمي 

 من التحريف نتيجة لتوسع رقعة الدولة اإلسالمية ودخول غري العرب من الدين اجلديد .
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فيها تلك حو املكتوبة ، كما نقر ابحلقبة اليت دونت ولذا نقر بسبب وضع النحو ، اعين قواعد الن
ول للهجرة ، بال حترج أو ختوف ، أو تردد ، وال تسلم مبا ذهب إليه القواعد ، وهي القرن األ

 مصطفى صادق الرافعي بقوله : ) أما اتريخ وضع النحو فال سبيل إىل حتقيقه البتة ( .
ى إىل ) إن معرفة واضع النحو يف العربية يكاد يكون واستنادًا إىل هذه املقولة ذهب إبراهيم مصطف

 (11معضلة ()
نعرفه ينموا مع لغة اإلنسان ، يتعلمه من حميطه الضي يعيش بني أفراده ، بسليقة صافيه والنحو كما 

، قبل أن يتعلم قواعده املدونة ، وهلذا نذهب إىل إن هذا العلم مل يبدأ التفكري به إال بعد تصدع 
مي تسرب اللحن ، وليس مستبعداً أن يتواءم االهتمام بتدوين قواعده والدين اإلسالالسليقة ، و 

 اجلديد .



الذي مل يكن خاصاً ابلعرب وحدهم . كما إن مبادئ الدين اإلسالمي السامية اليت وجدت ، وأخت 
 بني املسلمني من مجيع األجناس جعلت االختالط بني العرب ميسوراً ، وبذلك تسرب

************************************************************** 
 . 266 \ 1ب ( اتريخ آداب العر 10)
نقالً عن حبث لألستاذ إبراهيم مصطفى بعنوان ) أول من وضع النحو ( يف  154( اللغة والنحو 11)

 جملة كلية
 . 1948اآلداب ـ جامعة فؤاد األول اجمللد العاشر ـ اجلزء الثاين ـ ديسمرب 

 
 ـ 4ر البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ دو 

 نة ، وكان ما كان من أمر النشأة .اللحن إىل األلسنة فمالت إىل اللك
هـ  351وهذه هي قصة النحو العريب وواضعه ، كما ذكرهتا الرواايت :ـ قال أبو الطيب اللغوي ) 

عراب ، ألن اللحن ظهر يف  ( : ) واعلم إن أول ما اختل من كالم العرب فأحوج إىل التعلم اإل12()
روينا إن رجاًل حلن حبضرته فقال : ارشدوا أخاكم كالم املوايل واملتغربني يف عهد النيب )ص( ، فقد 

 فقد ضل ( .
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مث أتى على واضعه فقال : ) مث كان أول من رسم للدرس النحو أبو األسود الدؤيل فيما حدثنا به أبو 
ل : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محيد قال :اخربان أبو حامت يه ، قان اببتو الفضل جعفر بن حممد ب

السجستاين ، واخربه أبو بكر حممد بن حيىي قال : حدثنا حممد بن يزيد النحوي قال : حدثنا أبو 
عمر أجلرمي ، عن اخلليل ، قالوا : وكان أبو األسود اخذ ذلك عن أمري املؤمنني علي عليه السالم 

أليب األسود : اجعل للناس حروفاً ، وأشار له إىل الرفع والنصب واجلر ، فكان  ، فقال ع حلناً ألنه مس
 ( .13أبو األسود ضنيناً مبا أخذه من ذلك عن أمري املؤمنني عليه السالم . ()

( فتجمع بني الرواايت املختلفة عن نشأة النحو وتتفق مع األكثرية اليت تشري 14أما رواية السريايف)
قال : ) اختلف الناس يف أول من رسم النحو : فقال قائلون أبو األسود الدؤيل  ألسود ، أيب اإىل

وقال آخرون نصر بن عاصم الدؤيل وقال آخرون عبد الرمحن بن هرمز ، وأكثر الناس على أيب 
 األسود الدؤيل ( .



ج ة ، وهنالعربي هـ ( فقد ذكر إن أاب األسود ) أول من أسس 379( ) 15أما أبو بكر الزبيدي)
 سبلها ، ووضع قياسها ( .

هـ ( ، إن العربية والعروض كاان معروفني قدمياً ، مث أتت عليهما األايم  395( ) 16ويروي ابن فارس)
 وقال يف أيدي الناس حىت جاء أبو األسود فجدد العربية ، وجاء اخلليل فأحيا العروض .

************************************************************** 
 . 23( مراتب النحويني 12)
 . 24( مراتب النحويني 13)
 . 10( أخبار النحويني البصريني 14)
 . 21( طبقات النحويني واللغويني 15)
 . 38( ألصاحيب 16)

 
 ـ 5دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
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مد بن اسحق يقول : قال حممد بن ( سبب وضع النحو يف حديث يرويه عن حم17ويذكر ابن الندمي)
ل يقال له حممد بن احلسني ، ويعرف اببن أيب بعرة مجاعه للكتب ، مل ة رجاسحق : كان مبدينة احلديث

أر ألحد مثلها كثرية حتتوي على قطعه من الكتب الغريبة يف النحو واللغة واألدب ، والكتب القدمية 
ورًا ضنيناً مبا عنده ، وخائفاً من بين محدان ، فأخرج ، فلقيت هبذا الرجل دفعات فأنس يب ، وكان نف

رًا كبريًا فيه حنو ثالمثائة رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصر وورق صيين وورق هتامي يل قمط
وجود أدم وورق خراساين ، فيها تعليقات ) لغة ( عن العرب وقصائد مفردات من أشعارهم ، وشيء 

 مساء واألنساب وغري ذلك من علوم العرب وغريهم .من النحو واحلكاايت واألخبار واأل
فصيل وصف تلك الكتب إىل إن أتى على وصف جمموعه من اخلطوط القدمية فقال : ) مث ذهب يف ت

وكان على كل جزء أو ورقه أو مدرج توقيع خبطوط العلماء واحدًا اثر واحد يذكر فيه خط من هو ، 
شهادات العلماء على خطوط بعض لبعض ، ورأيت يف  وحتت كل توقيع ، توقيع أخر مخسه وستة من

خبط خالد بن أيب اهلياج صاحب علي عليه السالم ، مث وصل هذا املصحف إىل أيب  مجلتها مصحفاً 
عبد هللا بن هاين رمحه هللا ، ورأيت فيها خبطوط األئمة من احلسن واحلسني عليهم السالم ، ورأيت 



عليه السالم وخبط غريه من كتاب النيب عليه السالم ، ومن  عدة أماانت وعهود خبط أمري املؤمنني
ط العلماء ابلنحو واللغة مثل أيب عمرو بن العالء ، وأيب عمرو الشسيباين واألصمعي وابن خطو 

اإلعرايب وسيبويه والفراء والكساين ... ورأيت ما يدل على إن النحو عن أيب األسود ما هذه حكايته 
 ا من ورق الصني ترمجتها :، وهي أربعة أوراق احسبه
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هذه فيها كالم من الفاعل واملفعول من أيب األسود رمحه هللا عليه ، خبط حيىي بن يعمر ، وحتت هذا 
عالن النحوي ، وحتته هذا خط النضر بن مشيل ، مث ملا مات هذا الرجل  اخلط خبط عتيق هذا خط

ت له خربًا وال رأيت منه غري املصحف هذا على  فقدان القمطر ، وما كان فيه ، فما مسعنا فال مسع
 كثرة حبثي عنه : (

 
************************************************************** 

 . 46( الفهرست 17)
 
 ـ 6ور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ د

 ( ، فقد18أما أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن حممد ابن االنباري )
أفاد ) إن أول من وضع علم العربية ، وأسس قواعده ، وحد حدوده ، أمري املؤمنني علي بن أيب 

 عنه أبو األسود الدؤيل . . . ( .طالب ، رضي هللا عنه وأخذ 
 جاء سبب وضع النحو بقوله ) وسبب وضع علي ) رض ( هذا مث

طالب ) رض ( فوجدت يف يديه  العلم ما روي أبو األسود قد دخلت على أمري املؤمنني علي بن أيب
 رقعه .

ة هذه احلمراء ) فقلت ما هذا اي أمري املؤمنني ؟ فقال إين أتملت كالم الناس فوجدته قد فسد مبخالط
 دت أن أضع هلم شيئاً يرجعون إليه ويعتمدون عليه .يعين األعاجم ( فأر 

سم ما أنبأ عن املسمى ، مث ألقى إيل الرقعة وفيها مكتوب ) الكالم كله اسم وفعل وحرف ، فاال
 والفعل ما أنبأ به ، واحلرف ما جاء ملعىن ( .

ء ثالثة ظاهر يك ، واعلم اي أاب األسود إن األمساوقال يل انح هذا النحو ، وأضف إليه ما وقع إل



ومضمر واسم ال ظاهر وال مضمر ، وإمنا يتفاضل الناس اي أاب األسود فيما ليس بظاهر وال مضمر ، 
 االسم املبهم . وارد بذلك

مث قال أبيب العطف والنعت ، مث أبيب التعجب واالستفهام واىل أن وصلت إىل ابب ، ) إن وأخواهتا ( 
( أمرين بضم لكن إليها ، وكنت كلما وضعت اباب من ال ) لكن ( فلما عرضتها على علي )رضماخ

ما أحسن هذا النحو  أبواب النحو عرضته عليه )رض( إىل إن حصلت معه معافية الكافية ، قال
 ( .19الذي قد حنوت . فلذلك مسي النحو ()
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هـ ( يف معرض حديثه عن واضح النحو وسبب  646( ) 20واىل هذه الرواية نفسها أشار القفطي)
 وضعه .

 أسباب وضع النحو فالرواايت مجيعاً تعزو ذلك إىل شيوع اللحن ، واخلوف ومل أنت جبديد إذا ذكران
  العزيز من أن يتسرب إليه ، ويغري ما أنزلعلى كتاب هللا

 
************************************************************** 

 . 17( نزهة االلباء 18)
 . 19ـ  18( نزهة االلباء 19)
 . 4 \ 1( أنباء الرواة 20)

 ـ 7دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
ُكُلُه ِإالا هللا على نبيه الكرمي . ومن هذ ا ما ذكر عن اإلمام علياً )رض( مسع إعرابيا يقرأ ) الا َيْا

 ( .22( فوضع النحو)21ُؤونا ()اخْلااطِ 
عمر بن اخلطاب  ( مفادها إن إعرابيا قدم يف خالفة23وهناك رواية أخرى ذكرها ابن االنباري)

 )رض( فقال : من يقرؤين شيئاً مما انزل هللا على حممد
( ابجلر فقال 24()رجل سورة براءة فقال : ) أانا اّللها باِريٌء مِهنا اْلُمْشرِِكنيا واراُسولُُه )ص( ؟ فأقرأ 

لغ عمر )رض( اإلعرايب : أو قد بريء هللا من رسوله ؟ أن يكون هللا بريء من رسوله فأان ابرأ منه ، فب
ال : اي أمري املؤمنني إين قدمت من مقالة اإلعرايب فدعاه ، فقال له : اي إعرايب أتربأ من رسول هللا ؟ فق

فأقرأين هذا سورة براءة فقال : ) أانا اّللها باِريٌء مِهنا  املدينة ، وال علم يل ابلقرآن فسألت من يقرؤين



د بريء هللا تعاىل من رسوله ؟ إن يكن هللا تعاىل بريء من رسوله اْلُمْشرِِكنيا واراُسولُُه ( فقلت : أو ق
 فأان ابرأ منه .

إن هللا بريء  قال عمر )رض( له : ليس هكذا اي أعرايب ، فقال : كيف هي اي أمري املؤمنني ؟ فقال :ف
 من املشركني ورسوله . فقال اإلعرايب : وأان وهللا ابرأ ممن بريء منه هللا ورسوله منهم .

 أمر عمر )رض( أن ال يقرا القران إال عامل ابللغة . وأمر أاب األسود الدؤيل أنف
 النحو . يضع

(1/9) 

 

وروي إن زايد ابن أبيه بعث إىل أيب األسود الدؤيل فقال له : اي أاب األسود إن هذه احلمراء قد كربت 
 عرب ، فلو وضعت هلم شيئاً يصلحوأفسدت من السن ال

به الناس ويعرب به كتاب هللا ، فأىب أيب األسود ، وكره إىل إجابة زايد إىل ما سأل ، فوجه زايد رجالً 
وقال له : اقعد على طريق أيب األسود فإذا مر بك فأقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن فيه فقعد 

رفع صوته وقرأ : ) إن هللا بريء من املشركني ورسوله  بهذلك الرجل عن طريق أيب األسود ، فلما مر 
رسوله . ورجع من ( ـ بكسر الالم ـ فأستبعد أبو األسود ذلك وقال : عز وجه هللا تعاىل أن يربأ من 

 فوره إىل زايد فقال :
 

************************************************************** 
 37( احلاقة 21)
 19لباء ال( نزهة ا22)
 19( املصدر نفسه 23)
 3( التوبة 24)

 ـ 8دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
أ إبعراب القرآن ، فأبعث إيل ثالثني رجالً ، اي هذا قد أجبتك على ما سألت ، ورأيت إن النب

د عبفأحضرهم زايد واختار منهم أبو األسود عشره ، مث مازال خيتارهم حىت اختار منهم رجاًل من 
ألقيس ، فقال له : خذ املصحف ، وصيغاً خيالف لون املداد ، فإذا فتحت شفيت فانطق واحدة فوق 

انب احلرف ، وإذا كسرهتا فاجعل النقطة يف أسفله ، فأن احلرف ، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إىل ج



 اتبعت شيئاً من احلركات غنه فأنقط نقطتني ، فابتدأ ابملصحف حىت أتى على أخره .
 ( .25 وضع املختصر املنسوب إليه بعد ذلك)مث

(1/10) 

 

ري انه يف هذه ( وينسبها إىل أيب األسود وأبن زايد كذلك غ26وينقل الرواية األخرى ابن االنباري)
بها إىل عاصم بن أيب النجود احد القراء وفيها إن أاب األسود جاء إىل زايد وهو احلالة ينقلها عمن ينس

أمري البصرة فقال : إين أرى العرب قد خالطت هذه األعاجم وفسدت ألسنتها فتأذن يل أن أضع 
رجل إىل زايد فقال : أصلح هللا للعرب ما يعرفون بت كالمهم ؟ فقال له زايد : ال تفعل قال : فجاء 

 تويف أابان وترك بنون فقال له زايد : ) تويف أابان وترك بنون ! ( ادع يل أاب األسود فلما جاءه األمري
قال له : ضع للناس ما كنت هنيتك عنه ، ففعل . وروي أن ابنة أيب األسود قالت له : ما أحس 

هلا : ) إذن رد هذا وإمنا تعجبت من حسنها . فقال السماء فقال هلل : جنومها ، فقالت : إين مل أ
 قويل : ما أحسن السماء ! ( فحني إذ وضع النحو .

 وأول
 ما رسم منه ابب التعجب .

وروى أبو سلمه بن إمساعيل عن أبيه قال : كان أبو األسود من وضع النحو ابلبصرة ، وزعم أن أول 
 من وضع النحو نصر بن عاصم .

 ( .27عاصم اخذ من أيب األسود) واملعروف أن نصر بن
 ( : والصحيح أن أول من وضع النحو علي بن أيب28أيب االنباري)يقول 

************************************************************** 
 20ـ  91( نزهة االلباء 25)
 21( املصدر نفسه 26)
 21( نزهة االلباء 27)
 ( املصدر نفسه28)

 ـ 9أة الدراسات النحوية ـ دور البصرة يف نش
ألن الرواايت كلها تسند إىل أيب اسود ، وأبو األسود ينسبه إىل علي ، فأنه روي عن  طالب )رض(

أيب األسود انه سئل فقيل له : من أين لك هذا النحو ؟ قال : لقنت حدوده من علي بن أيب طالب 



. 
أاب األسود هو أول من استنبط النحو  ( : ومن الرواة من يقول : أن29هـ () 646ويقول القفطي ) 

 ، وأخرجه من العدم إىل الوجود ، وانه رأى خبطه ما أستخرجه ، ومل يعزه إىل احد قبله ( .

(1/11) 

 

( على الرواة من مقول : أن أاب األسود مع اإلمجاع أو شبه 30وقد علق الدكتور إبراهيم السامرائي)
رواية ابن االنباري يف نشأة النحو ومقدار ريد أن نعتق على و فقال : ) وال ناإلمجاع على واضع النح

مشاركة كل من أيب األسود الدؤيل وعلي بن أيب طالب عليه السالم ولكين أقول : إذا كان من 
احملتمل أن يتوصل يف ذلك العصر املتقدم إىل أن الكلمة اسم وفعل وحرف ، فليس من السهل أن 

 أو مضمر ، وهو املراد به املبهم ! .، ما ليس بظاهر  ة الظاهر واملضمريلوح للذهن مسأل
ولكن الذي نقيده من هذه األخبار كلها ـ على اضطراهبا واختالفها ـ أن أبو األسود هو أول من 

 وضع شيء من الضوابط اإلعرابية ، وان مادة حنو مرتبطة به ( .
من يلم مبعرفة الثقافة أمر ال خيفى على أة النحو ؟ فهذا أما ملاذا كانت البصرة هي املدينة املهيأة لنش

البصرية وعناصرها يف تلك الفرتة ، وعوامل االمتزاج الثقايف اليت كانت شائعة يف البصرة ابعتبارها 
ميناًء جتارايً وملتقى طرق القوافل بني الشرق والغرب ، ولقرهبا من جند يسابور ومدرستها اليت 

ل نستغرب وجود مرتمجني مثل ماسر جويه وغريه ية والفارسية ، فاليواننية واهلنداختلطت فيها الثقافة 
ممن اهتموا بنقل ما يدور يف تلك املدرسة إىل البصرة يضف إىل هذا عقلية البصريني اليت تفتحت 

 على تلك الثقافات حبكم املوقع اجلغرايف ، وانتقال املثقفني إليها ممن هلم اطالع واسع
 

************************************************************** 
 7 \ 1( أنباء الرواة 29)
 147( تنمية اللغة يف العصر احلديث 20)

 ـ 10دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
 على تلك من أمثال املفقع .

 ستاذ علي النجديومن احملدثني اللذين عضدوا الرواايت اليت أسندت نشأة النحو إىل أيب األسود األ



قال : ) نعم ، فعندي أن واضع النحو هو األسود الدؤيل ، واملوجه إليه هو ( ، فقد 31انصف)
 اإلمام علي رضي هللا عنه . . . ( .

(1/12) 

 

( : ) وال يسع الباحث أن ينكر ما كان أليب األسود الدؤيل 32كما قال الدكتور عبد الفتاح شليب)
ره تعهدها النحاة من بعده ، ورعوها حق يب األسود بعد بذ، وما يؤثر عن أ من ابكورة يف هذا النشاط

 رعايتها ( .
( : ) فليس بغريب على أيب األسود الذي أويت العلم الواسع أن يلهم هذا 33ويقول حممد الطنطاوي)

 الفن ( .
ساكر مثال ( ومن يقرا إبمعان ترمجة أيب األسود يف اتريخ دمشق ألبن ع34ويقول سعيد األفغاين)

صادر على جعله وضع األساس يف بناء النحو ال يستبعد ذلك ألن الرجل ذو  شوارد أكثر امليفكر يف
 ذكاء اندر وجواب حاضر وبديهة نريه ( .

( : ) فأية غرابه إذن يف أن تدور بني أيب األسود وصديقه ابن أيب 35ويضيف الدكتور مازن املبارك)
ًا يسمعه احدمها ـ وكان اللحن . أن حلناً واحد ا هبا عامل وشغوفطالب أحاديث تتصل ابللغة وكالمه

إذا ذاك معروفاً كما رأينا ـ كف ليعلق احدمها عليه ، أو ليكون حمورًا حلديث يدور بينهما ... وأما إذا 
 وضع أبو األسود فهو ما نعتقد أن القدماء مل خيتلفوا فيه ، ولكننا اختلفنا يف فهم ما أرادوه ( .

يني مل جند خالفاً واضحاً الفتاً للنظر يف الواضع األول ، فهم املؤرخني واللغو  الل تتبعنا آلراءومن خ
 إبمجاع اآلراء يتفقون على أن أاب األسود هو الواضع لقواعد يف

************************************************************** 
 50( أبو علي الفارسي 32)
 12( نشأة النحو 33)
 160نحو ( يف أصول ال34)
 30حو العريب ـ العلة النحوية ( الن35)

 
 ـ 11دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

الصورة املتعارف عليها آن آنذاك ، ومل يشذ عنهم إال ابن االنباري حينما عزاه إىل اإلمام علي بن أيب 



فقال : لقنت  ن لك هذا النحو ؟طالب )رض( وذلك إبشارة من إجابة أيب األسود حني سئل من أي
 ( .36ده من علي بن أيب طالب)حدو 

(1/13) 

 

وصحبة أيب األسود لإلمام علي معروفه ومشهوره ، وهي تدل على والزمة الرجل لصاحبه ، واحلوار 
وية اليت يعين هبا االثنان كما هو شائع عن غريهتما على العربية ، وليس معه حول جممل القضااي اللغ

 ي )رض( هو الذي أوحي إىل أيب األسود .ببعيد أن يكون اإلمام عل
ن شيئاً كهذا دار بني علي وصديقه الدؤيل ( : ) حنن ال نستبعد أن يكو 37يقول الدكتور مازن املبارك)

االعرتاف ابلفضل مع انه هو الذي وسع وفرع أو نفذ وطبق  ، وان يكون وفاء أيب األسود دفعه إىل
 وعلم .

ل وهو الذي قسم الكالم ، بدءًا األقسام اليت مل خيالفها احد وأما أن يكون علي هو الواضع األو 
  عنه من اهنماك يف أمور اخلالفة واخلالف فأمر عجيب ( .حىت اليوم مع ما نعرفه عنه رضي هللا

( ) اليت جاء فيها : ) لست ادري هل 38ا من مقولة األستاذ سعيد األفغاين)ولعله استوحى رأيه هذ
 روب والفنت لعلي وقتاً يفرغ فيه للتأليف يف العلوم وتنقيحها واخرتاعها ( .أبقت أمور اخلالفة واحل

ولية وما ردده املبارك ال يقف حائالً دون قيام اإلمام علي مبثل تلك املالحظات األ وما قاله األفغاين ،
شهادة يف أتسيس النحو ، وهو املعروف عنه ابلعلمية الشاملة يف املعرفة ، اإلحاطة ابللغة والفقه ب

 العرب واملستشرقني من املسلمني وغريهم .
حو فإمنا نشري إىل تلك الرواايت مجيعاً حىت ال لكننا حني نناقش تلك األمور وما يتعلق منها ابلن

 نبخس الناس أشياءهم .
 

************************************************************** 
 22( نزهة االلباء 36)
 29ريب ( النحو الع37)
شوقي ضيف  -. واملدارس النحوية  285\2وانظر : ضحى اإلسالم  155( يف أصول النحو 38)

14 
 ـ 12ر البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ دو 



ر حتققه سعة االطالع للرجل ، ومفكره الوقاد ، وذكاؤه املفرط ، أما ارتباط النشأة أبيب األسود فأم
 ام علي )رض( .وغريته على العربية وتلمذته لإلم

 أوليات النحو البصري ومصطلحاته :

(1/14) 

 

الشك أن هناك أوليات للنحو وضعها الواضع األول أبو األسود الدؤيل ، ولكننا نبقى يف تساؤلنا هل 
رفع ونصب وجر ؟ أم هي تقسيم الكالم إىل اسم وفعل وحرف ؟ أم هي هي عالمات اإلعراب من 

إليه الرواايت املختلفة ، أم كان ذلك وضع أسس النحو  نقط املصحف فقط ، على ما أشارت
 ( .39لعلوم)بشكلها الذي يعد مثل بداايت أي علم من ا

ا يزعمون ، فلم يصل إىل كما إننا ال نعرف شيئاً عما قبل بشأن كتاب أيب األسود ) املختصر ( كم
 علمنا ما يشري إىل وجوده ، أو النقل منه .

خذه عنه ابنه عطاء ، وكيف كان ، وهل هو بداايت مرحلة التأسيس هلذا وال يشري إىل العلم الذي أ
 ور ملرحله سابقه مهما كانت ؟ .العلم ، أم انه امتداد وتط

ى فجأة كتاابً ضخما انضجاً وهو كتاب ) واتريخ النحو يف منشأه غامض كل الغموض ، فأان تر 
نة طبيعيه من نشوء وارتقاء ، وكل ما سيبويه ، وال نرى قبله ما يصح أن يكون نواة تبني ما هو س

 ( .40ذكروه من هذا القبيل ال يشفي غليالً ()
 ( العربية :41عرفناه من مصطلحات يف أوليات هذا العلم عند البصريني فهي) أما أشهر ما
************************************************************** 

 11ات الزبيدي ، وطبق 18( ينظر : نزهة االلباء 39)
 285 \ 2( ضحى اإلسالم 40)
نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث  - ( ملزيد من االطالع ينظر كتاب : ) املصطلح النحوي41)

 اهلجري ـ عوض محد القوزي ( .
 ـ 13يف نشأة الدراسات النحوية ـ دور البصرة 

لبصرة يف العربية قدمة ، ابلنحو ( : ) وكان ألهل ا42وتقابل مصطلح ) النحو ( ، قال ابن سالم)
 ولغات العرب والغريب عناية .

 هبا ، واهنج سبيلها ووضع قياسها أبو األسود الدؤيل ( .وكان أول من أسس العربية وفتح اب



( : ) اخذ أبو األسود عن علي بن أيب طالب عليه السالم العربية 43ثىن)وقال أبو عبيده حممد بن م
. ) 

جاء أبو األسود الدؤيل إىل عبيد هللا بن زايد يستأذنه يف أن يضع العربية فأىب ( قال : 44وعن عاصم)
. ) 

(1/15) 

 

يتبني مما سلف ذكره أن املقصود ابلعربية هو املقصود نفسه ابلنحو غري أهنم اعين النحاة األوائل ما  
قون لفض ) العربية ( ، على كل ) النحو ( مثلما نعرفها حنن ، غري أهنم كانوا يطلكانوا يعرفون لفظه 

والتعبري الصحيح ، ويقود إىل فهم املعاين من خالل انتظام على كل ما يبني طرق األداء التسليم ، 
 أجزاء الكالم يف عبارات مرتابطة .

 الكالم
م : ) هؤالء املوايل قد رغبوا يف اإلسالم جاء يف حديث أيب األسود أن املوايل وشيوع اللحن فيه

يقصده بـ ) العربية ( وقصده هو عني ما كان 45روا لنا إخوة فلو علمناهم الكالم)ودخلوا فيه ، فصا
. ) 

************************************************************** 
 713 \ 2والشعر والشعراء  12 \ 1( طبقات فحول الشعراء 42)
 15( أخبار النحويني البصريني 43)
 15( املصدر نفسه 44)
 18بار النحويني البصريني ( أخ45)

 ـ 14حوية ـ دور البصرة يف نشأة الدراسات الن
 اللحن

 ( : ) إين ألجد للحن غمراً كغمر اللحم ( .46قال أبو األسود)
ألهنم كانوا يدركون مواقع واملقصود به اخلطأ يف اللغة ، فهو من املصطلحات األوىل يف علم النحو ، 

عيباً ج عن سليقتهم إىل اللحن ملخالفته اإلعراب . وكانوا يعدونه الكلم يف حديثهم ، ويعزون كل خرو 
 يف الكالم ، ومنقصه يف الفهم .

أما معاين اللحن األخرى فهي : النحو ، فقد قال عمر بن اخلطاب )رض( : ) تعلموا الفرائض 



 القرآن ( . والسنة والنحو كما تتعلمون
( من األضداد بقوله : ) واللحن 47ده ابن االنباري)ومعناه الفطنة والذكاء والفصاحة ، واللغة . وع

 ألضداد ، يقال للخطأ حلن ( .حرف من ا
 ( .48وكان عبد امللك بن مروان يقول : ) شيبين ارتقاء املنابر وتوقع اللحن ()

 اإلعراب
ان شائعاً يف القرن األول اهلجري ومن معانيه : اإلابنة ومن املصطلحات األوىل ) اإلعراب( وك

 فصاح ، ويف احلديث الشريف : الثيب معرب عنها لساهنا ( .واإل
************************************************************** 
 22( طبقات الزبيدي 46)
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 ( طبقات الزبيدي47)
 238( األضداد 48)
 49( التحفة البهية 49)

 ـ 15دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
 ( )رض( : وليعلم أبو األسود أهل البصرة اإلعراب ( . أي النحو .50اخلطاب ) مر بنوقال ع
 النحو

ذكران من قبل معىن لفظة ) حنو ( يف اللغة واالصطالح ، وهنا البد أن نشري إىل أن هذا العلم مسي 
لثاين قرن اابلعربية اترة وابإلعراب أخرى ، غري أن العرب مل يطلقوا عليه اسم ) النحو ( إال يف ال

اهلجري ، غري انه مل يعرف أول من أطلق هذه اللفظة عليه ، وقد وردت عند يونس بن حبيب حينما 
سئل : هل يقول حد الطريق ؟ مبعىن السويق ، قال : عمرو بن متيم يقوهلا ، وما تريد إىل هذا ؟ 

 ( .51عليك بباب من النحو يطرد وينقاس)
هم عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي بقوهلم : ) أول من د ذكر وأول ما يلقاان مصطلح ) النحو ( عن
 ( .52بعج النحو ، ومد القياس والعلل ()

( يف قوله عن عبد هللا بن أيب إسحاق : ) كان يقال عبد 53كما ذكر ذلك أيضا أبو الطيب اللغوي)
 هللا اعلم أهل البصرة ، وأعقلهم فرع النحو وقاسه ( .



 ى بن عمر استعمل مصطلح النحو :ـه عيسوحينما مدح اخلليل أستاذ
 كله غري ما أحدث عيسى بن عمرiiبطل النحو 

أما وجدانه عند أيب األسود الدؤيل من ذكر هذا املصطلح فال يعين سوى القصد أو اجلهة ، وليس 
 هذا العلم املعروف جبميع أبوابه وما يندرج فيها من تفصيالت .

 بصرة دور الزايدة يف وضعهااء الومن املصطلحات األوىل اليت كان لعلم
************************************************************** 

 32، وطبقات الزبيدي  14 \( طبقات فحول الشعراء ظ 51)
 14 \ 1، وطبقات فحور الشعراء  33( طبقات الزبيدي 52)
 ( مراتب النحويني35)

 ـ 16دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
 ي عالمات اإلعراب من فتح وضم وكسر وما يتبعها من غنة .فه

وان كان أبو األسود ) يصف الظاهرة وصفاً لغوايً ، ومل يعرب عنها ابالصطالح ألنه ال يستطيع 
 ( .54ذلك)
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( ، وأبواب الفاعل ، واملفعول ، واملضاف ، وحروف 55وأول ما رسم من أبواب ابب التعجب)
 اإلمالة ، وغريها .ب واجلر ، واجلزم ، و الرفع والنص

 األثر األجنيب يف نشأة الدراسات النحوية
كثر احلديث عن نشأة الدراسات النحوية كثرة أفقدهتا بعضاً من مسات املوضعية ، مال شاهبا من 

 تعصب الدراسيني أحياان ، واالفتقار إىل الدقة العلمية أحياان أخرى .
ي نفي األصالة عند العرب يف نشأة العلوم ثر جوانب البحث العلمفاملستشرقون حياولون يف أك

واملعارف اإلنسانية ، وينسبون كثريًا من معارف العرب إىل األثر اليوانين أو اهلندي ، ويوافقهم على 
ذلك بعض الذين أتثروا بدراساهتم من الباحثني العرب ، كما حياول بعض الدارسني العرب يف نفي كل 

 الشرق أو الغرب .لوافدة إىل العرب من اثر للعلوم ا
 

وحنن نقف يف حريه من األمر يف هذين االجتاهني .غري أن احلقيقة جيب أن تقال مهما كانت السيما يف 



جمال البحث العلمي ، فاحلضارة اإلنسانية مل تكن حكراً على قوم دون اآلخرين ، ومل تكن وقفاً على 
 امة من األمم دون سواها .

 لم من العلوم فهو فخر لنا ولغريان أن كان نفعه عاماً .فتخران ابلرايدة يف عفإذا ما ا
وان أخذان من غريان لكوهنم سبقوان إىل شيء من املعرفة اإلنسانية فلنمضي إىل األخذ عنهم وال نقف 

 عند حدود األخذ .
سراين ، إمنا هو ضرب ومجيع ما قيل من أتثر الدراسات النحوية واللغوية مبا عند اليوانن واهلنود وال

 من القول ال أساس له من التوثيق العلمي املستند إىل اآلاثر
************************************************************** 

 ـ 32( املصطلح النحوي ـ نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري ـ 54)
 14 \ 1( أنباء الرواة 55)

 ـ 17الدراسات النحوية ـ دور البصرة يف نشأة 
 ( :56املدعمة ابلنصوص . يقول الدكتور شوقي ضيف)
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) وحاول بعض املستشرقني أن يصلوا بني نشوء النحو يف البصرة والنحو السرايين واليوانين واهلندي 
العمل غري انه ال ميكن إثبات شيء من ذلك إثباات علمياً ، وخاصة أن النحو العريب يدور على نظرية 

 وهي ال توجد يف أي حنو أجنيب .
ة األولون أن لبعض اللغات األجنبية حنوًا فحاولوا أن وكل ما ميكن أن يقال انه رمبا عرف حناة البصر 

يضعوا حنوًا للعربية راجعني يف ذلك إىل ملكاهتم العقلية اليت كانت قد رقيت رقياً بعيدًا بتأثري ما وقفوا 
وخاصة الفلسفة اليواننية ، وما يتصل هبا من املنطق ، مما دعم عقوهلم  عليه من الثقافات األجنبية

 ، وجعلها مستعدة ألن تستنبط قواعد النحو وعلله وأقيسته ( .دعماً قوايً 
وحنن حني نؤرخ للدراسات النحوية يف البصرة إمنا نؤرخ لنشأة تلك العلوم والدراسات فيها عند 

وىل اليت اقرتن هبا اسم هذا العلم ، وفيها أصلت قواعده ومنها العرب ، ألن البصرة هي املدينة األ
إىل الكوفة وغريها من األمصار اإلسالمية ، محلها تالمذة علماء البصرة خرجت إحكامه ، ونقلت 

وأشاعوها يف بلداهنم لنهم وجدوا ) حاجه اجتماعيه وحضاريه إىل تعلم قواعد هذه اللغة للقراءة 
 ( .57يحة مث لتعلم لغة أصحاب الدين اجلديد ملعرفة كتاهبم املقدس . ()والكتابة فيها بصوره صح



شأن أي امة من األمم هلم اترخيهم وحضارهتم اليت شهدت مولد علومهم ، وأسس  والعرب شأهنم
رقيهم وتقدمهم ، ومن تلك العلوم النحو العريب الذي حفظ كالمهم وصان لساهنم من اخلطأ ومن 

ه من قواعد وأحكام ، متاماً كما فعلت األمم من قبلهم ومن بعدهم . وكلنا ال الزلل ، بفعل ما انتظم
 لضبط مقدار االتصال وسبيله .نعلم اب

 وما مت من تقليد وقواعد األمم اليت سبقتهم .
فما قدم من قبل املستشرقني وبعض العرب ال يقطع أبمور التقليد ، كما ال جيزم ابإلبداع واالبتكار ، 

هذا وال ذاك ، وكذا نقول : إن هناك تشاهباً يف مرواين املؤرخني عن أسباب نشأة  وحنن ال ننكر
 حو بني العرب غريهم .الن
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************************************************************** 
 . 20( املدارس النحوية شوقي ضيف 56)
 . 37 النحوي عند العرب ـ د . زهري غازي ( يف التفكري57)

 
 ـ 18لنحوية ـ دور البصرة يف نشأة الدراسات ا

 ـ التأثري اهلندي 1
تشري الدراسات إىل إن ابن املقفع نقل ألواان من ثقافة اهلند عن طريق ترمجته لكتاب ) كليله ودمنه (  

ري تأثر هبا والسيما إن البصرة مرفأ جتاكما أن للتجارة دورًا آخرًا يف نقل وسائل الثقافة اهلندي وال
تمد ابألساس على ما تنتجه اهلند من توابل وغريها ، وان جتارها  قريب من اهلند ، وجتارة البصرة تع

كانوا على صله مباشرة ابهلند وهذا االتصال مل يكن السبب الرئيس يف نقل قواعد اللغة اهلندية إىل 
 العربية أو التأثري هبا .

ريب ، فقد  أ النحو اهلندي شبيه بنشأة النحو الع( يشري إىل إن قصة نش58كره البريوين)ولكن ما ذ 
كان احد ملوك اهلند مع احد نسائه يف حوض فقال هلا : ) ماود كندهي ( : أي امحلي حلوى ، 
فذهبت فأقبلت هبا ، فأنكر امللك فعلها ، فخاشنته ابخلطاب ، فأستوحش امللك ، وامتنع عن 

رف . وسلى عنه أبن وعده تعليم النحو والص دهتم واحتجب إىل إن جاءه احد علمائهمالطعام كعا
وذهب إىل ) مهاديهو ( مصلياً مسبحاً وصائماً متضرعاً ، إىل أن ظهر له وأعطاه قوانني بسرية ، كما 



 امللك وضعها يف العربية أبو األسود الدؤيل ، ووعده التأييد فيما بعدها من الفروع . فرجع العامل إىل
 العلم . فعلمه إايها ، وذلك مبدأ هذا

 
ىن أخشى أن تكون حكاية أبو األسود قد وضعت يف العربية على منط ( : ) وأ59يقول امحد أمني)

 احلكاية اهلندية ( .
( : ) أظن أن هذا الربط بني احلكاية اهلندية ، وعمل 60ويعلق على ذلك الدكتور زهري غازي بقوله)

ال أية يب يف وضع النحو ، ال يوحي أبي اثر و وده اللغوية ، واختالف الرواايت العر أيب األسود ، وجه
 صله يف هذا اجملال ( .

************************************************************** 
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 نقاًل عن مقولة البريوين 245 \ 1(ضحى اإلسالم 58)
 245 \ 1( ضحى اإلسالم 59)
 56( يف التفكري النحوي عند العرب 60)

 ـ 19الدراسات النحوية ـ يف نشأة البصرة  دور
والذي نراه يف هذه الرواية أهنا جمرد مصادفه ومتاثل بني قصة أيب األسود واإلمام علي أو ابن زايد ، 
وقصة النحو اهلندي ونشأته . ولسنا نرى أي توافق بني النشأتني إال يف هذه الصورة اليت حاولوا من 

 خالهلا إجياد تلك الصلة .
 سراييناألثر الـ  2
ما مسألة التأثري السرايين يف نشأة النحو العريب فيقودان إىل الوشائج اليت تربط العربية ابلسراينية أ

لتكون لغتني ساميتني ، ولذا يتبادر الشك أو الوهم أو التصور إىل إهنما كليهما يتفقان يف وجود 
أن السراين سبقوا ك ، كما ية يف ذلحركات اإلعراب ، وهذا دليل على أن العربية حتاكي السراين

 العرب إىل التأليف يف النحو .
( : ) ويغلب على قولنا أهنم ـ أي العرب ـ نسجوا يف تبويبه ـ أي النحو ـ على 61يقول اجلرجي زيدان)

منوال السراين ألن السراين دونوا حنوهم ، وألفوا فيه الكتب يف أواسط القرن اخلامس للميالد ، 
م  460سقف يعقوب الرهاوي امللقب مبفسر الكتب ، املتويف سنة منهم األيف ذلك  وأول من ابشر



. 
فالظاهر أن العرب ملا خالطوا السراين يف العراق اطلعوا على آداهبم ، ويف مجلتها النحو فأعجبهم ، 

 فلما اضطروا إىل تدوين حنوهم نسجوا على منواله ، ألن اللغتني شقيقتان ( .
ذا الرأي ، بل هناك كثريون من العرب ذهبوا هذا املذهب يف ال إىل هن وحده مومل يكن جرجي زيدا

أتثري السراينية يف النحو العريب ، ابعتبار السراين وسيطاً يف لنقل الفكر اليوانين إىل العربية . وعن 
 هذا الطريق ادخل املرتمجون علوم اليوانن والسراين إىل العربية .

د الدؤيل اقتبس نقط اإلعراب من السراين ، وكما نعرف اب األسو إىل أن أوكثري من املؤرخني أشاروا 
أن الكتاب املقدس يسمى اللغة السراينية ابسم اآلرامية دائماً كما جاء يف سفر امللوك ، ودانيال ، 

 ( ومل يقطع الدكتور إبراهيم62وعزرا ، واشعيا)
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************************************************************** 
 225 \ 1( اتريخ آداب اللغة العربية 61)
 13يف اللغة السراينية والعربية  ( دراسات62)

 ـ 20دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
( مبحاكاة أيب األسود للسراين يف حركات العرب بل قال : ) ورمبا اقتدى العرب 63السامرائي)

 ركات (.والعربانيون ابالراميون يف استنباط احل
لعدم وجود سند اترخيي يؤيد دعواهم : ) ويبدو أن احملدثني من اللغويني العرب مل جيزموا بذلك 

واللذين قالوا بذلك مل يعتمدوا على دليل اترخيي قاطع ، وإمنا اعتمدوا على الظن واملقارنة واالستنتاج 
()64. ) 

السالفة عن اعتماد أيب األسود على ( فقد وافق جرجي زيدان يف مقولته 65أما الدكتور حسن عون)
مربرًا ذلك أبنه ال حيط من قدر الرجل وعلميته . يقول حسن عون : ) حنو السراين يف نقط اإلعراب 

أما طريقة الشكل ، وهي اللبنة األوىل يف بناء النحو العريب فقد استمدها أبو األسود الدؤيل من 
يس يف ذلك ما يضري النحو العريب ، وال يقلل من قيمة النحاة السراينيني ، وحنن نقرر مبدئيا أبنه ل

 األسود فيه (.جمهود أيب 
وهو يقرر ذلك ويؤكده بقوله : ) ومن األدلة ما يبني بوضوح أن أاب األسود قد استمد طريقة نقط 



ا الشكل من لدن النحاة السراينيني . من هذه األدلة أن أاب األسود اختذ بيئة العراق موطناً ، وكان هب
ن نعلم أن هذه البيئة كانت قبل الفتح العريب والياً إداراي ، وفيها عاملاً لغوايً ، وزعيماً دينياً . وحن

وبعده مغزوة ابللغة السراينية ، أو ابملعارف السراينية ، وكانت إىل جانب ذلك آهلة ابلعلماء 
ية أو الفلسفية فقط ، ولكن يف السراينيني ، وميداانً لدراستهم ، ومناقشاهتم ، ال يف الناحية الدين

 (.66اللغة والنحو . . . ()خمتلف العلوم اإلنسانية ، ومنها 
ويذهب به الظن إىل معرفة أيب األسود اللغة السراينية ، بقوله : ) على أننا نظن بل نرجح أن أاب 

 األسود كان يعرف اللغة السراينية معرفه متكنه من التفاهم هبا ،
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************************************************************** 
 12( املصدر نفسه 63)
 75ـ  74عرب ( يف التفكري النحوي عند ال64)
 248( اللغة والنحو 65)
 250ـ  249( اللغة والنحو 66)

 ـ 21دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
 ( .67وقراءة بعض نصوصها إىل حد ما . . . ()

( إىل مثل ما ذهب إليه الدكتور حسن عون ، فقد قال : ) وال شك أن 68أنيس فؤجيه)ويذهب 
 م من الشعب السراينية ( .العرب اخذوا الفكرة عن جرياهن

وحنن ال نرجح تلك اآلراء اليت جتزم بتعلم أيب األسود اللغة السراينية ، وال تلك اليت تقطع ابالستعانة 
كل للكتابة العربية ، لفقدان الدليل املادي أوال ، وان تلك اآلراء بطريقة السراين يف وضع رموز الش

كار اثنياً . فليس كثري على أيب األسود أن يضع نظاماً تسلب علماءان قدراهتم على اإلبداع واالبت
 خاصاً ابحلركات . وهو العامل الذي وضع أسس النحو العريب .

 ـ األثر اليوانين 3
وتعمق يف املعرفة اإلنسانية بفعل اتصاهلم ابلثقافات املختلفة ، وخاصة للبصريني أصالة يف الفكر ، 

،. وكان علماء الكالم ابلبصرة على صله عميقة ابلفلسفة  الفكر اليوانين ، ومنطق أرسطو واقيسته
اليواننية ، غري أن ذلك مل يكن ذا اثر فعال يف الدراسات اللغوية ، ومنها دراسة النحو . وما ذهب 



ستشرقني من كون الدراسات النحوية قامت بعد اطالع العرب على النحو اليوانين وتقليدهم إليه امل
ذلك فأمر بعيد عن واقع احلال . نفاه بعض املستشرقني واعرتفوا أبصالة الفكر  النحويني اليواننيني يف

 العريب .
وربون ، فقد نشر حبثاً قيماً ومن هؤالء املستشرقني املصنفني جريارثروبو أستاذ فقه اللغة العربية يف الس

لنحوي العريب حيتل ( جاء فيه : ) أن النظام ا69بعنوان ) نشأة النحو العريب يف ضوء كتاب سيبويه ()
 حماًل ابرزًا بني انظم النحوية الكربى املوجودة يف العامل ( .

 الذي نشر منتهى القرن MERXوأشار يف حبثه إىل أن املستشرق األملاين 
************************************************************** 
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 251( املصدر نفسه 67)
 156( يف اللغة العربية وبعض مشكالهتا 68)

 ـ 22دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
شر كتاابً عنوانه ) اتريخ صناعة النحو عند السراين ، هو الذي زعم ألول مره أن املنطق التاسع ع

 طلحات .اليوانين اثر يف النحو العريب ، ألن الثاين قد اقتبس من األول بضعه من املفاهيم واملص
 FLeischوأعقبه مجله من املستشرقني الذين رددوا رأيه دون حتفظ من أمثال املستشرق الفرنسي 

. 
ها منذ ، رفض هذا الرأي يف مقالة نشر  CArterوأشار جريارتروبو إىل أن املستشرق االنكليزي 

 أصول النحو العريب ( فيبني يف هذه املقالة أن سيبويه يستعمل يف الكتاب عدة سنوات ، ومساها ) يف
، وجمموعه  جمموعتني من املصطلحات جمموعه قليلة العدد تتضمن مصطلحات لعلها يواننية األصل 

 كثرية العدد تتضمن املصطلحات العربية األصل ، منقولة من الفقه إىل النحو .
الذي نشر كتاابً عنوانه ) العناصر اليواننية يف  versteeghكما أشار إىل املستشرق اهلولندي 

لنحاة العرب الفكر اللساين العريب ( دافع فيه عن نظرية التأثري اليوانين يف النحو العريب ) فيعترب أن ا
بل من  Merxما زعم القدامى قد اقتبسوا بضعه من املفاهيم واملصطلحات ال من املنطق اليوانين ك

النحو اليوانين ، وذلك بواسطة اتصاهلم املباشر ابستعمال النحو اليوانين احلي كما يقول ، يف مراكز 
 ( .70الثقافة اليواننية املوجودة يف الشرق األدىن بعد الفتح العريب ()



وجه انتقاده إىل إبعاد  ورد جريارتروبو على املستشرقني القائلني مبثل هذا التأثري مفندًا مزاعمهم ، فقد
) فمن الناحية اللسانية يظهر لنا انه من  تقسيم الكالم يف اللسانني اليوانين والعريب خمتتماً ذلك بقوله

ليوانين ألن عدد األقسام ختتلف يف النظامني املستحيل أن يكون التقسيم العريب منقواًل من التقسيم ا
 ( (.71اختالفاً اتماً)

************************************************************** 
 1978العدد األول اجمللد األول  -ردين ( انظر جملة جممع اللغة العربية األ69)

(1/24) 

 

 126نشأة النحو العريب يف ضوء كتاب سيبويه  -( جريارتروبو 70)
 128( املصدر نفسه 71)

 ـ 23وية ـ دور البصرة يف نشأة الدراسات النح
ذهب جريارتروبو إىل أن قدامى النحاة العرب مل يعرفوا املنطق اليوانين يف القرن  لناحية التارخييةومن ا

الثاين للهجرة ، الثامن للميالد ، إذ أن أتليف أرسطو مل تنقل بعد إىل اللغة العربية ، فأننا نعلم أن 
اسع للميالد ، الث للهجرة ، التإال يف القرن الثالكتاب يف العبارة ، والكتاب يف املقوالت مل يرتمجا 

على يد حنني بن إسحاق . كما نعلم أن الكتاب يف الشعر مل يرتجم إال يف القرن الرابع للهجرة ، 
 ( .72العاشر للميالد ، على يد ميت بن يونس (.)

ه ويه إال ما أخرتعوقال ليتمان : من قبل أن العرب أبدعوا النحو ابتداء ، وانه ال يوجد يف كتاب سيب
 ( .73موه)هو واللذين تقد

وحنن نقول أن النحو العريب نشأ عربياً ، ومسي علم العربية ، كما نص عليه األقدمون . وأن كان 
للفكر األجنيب أتثري فيه فأنه مت يف مرحله غري مرحلة النشأة شأن العلوم اإلنسانية األخرى من حيث 

 التأثري والتأثر .
 ويةيف الدراسات النحلبصريني وجهودهم أوائل النحاة ا

 (74أبو األسود الدؤيل )
هو ظامل بن عمرو بن سفيان ، وقيل ظامل بن عمرو بن جندل بن سفيان ، وقيل بن سفيان بن جندل 

 بن عمرو بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة .
************************************************************** 



 . 134ـ  133ضوء كتاب سيبويه النحو العريب يف ( نشأة 72)
 . 45( املدارس النحوية د . خدجية أحلديثي 73)
، وأخبار  42ومراتب النحويني  192واملعارف  299 \ 7( ينظر يف ترمجة : وطبقات الزبيدي 74)

 ، 13 \ 1الرواة  ، وأنباه 18، ونزهة االلباء  21، وطبقات الزيدي  13النحويني البصريني 
 \ 1، واخلزانة  345 \ 3، وطبقات القراء  240 \ 1والوفيات  34 \ 12ومعجم األدابء 

 ، وأبو األسود الدؤيل ونشأة النحو ـ د . فتحي الدجيين . 281
 ـ 24دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

(1/25) 

 

لة النسب بعضها هذه االختالفات وردت عن اغلب من كتبوا عنه ، وكان اختالف يف تقدمي سلس
منها . وكان عبد هللا بن عباس ملا خرج من البصرة استخلف  على بعض ، أو إسقاط بعض األمساء

 عليها أبو األسود الدؤيل ، فأقره اإلمام علي بن أيب طالب )ع( عليها .
 أسرته

( 75)ينتمي إىل أسره عريقة يف النسب إال وهي تتصل ابلنسب النبوي الشريف ، وهي أصيلة العروبة
. 

رته يف آاثره . أما زواجه فكانت له أربعة نساء ولقد أجنب ومع هذا الفخار املتناهي مل يرد ذكر ألس
 ولدين مها : عطاء ، وأبو حرب من زوجته القشريية أم عوف . كما ذكر أن له بعض البنات .

 اسالمه
( : ) 76ية يف األغاين)تذكر اغلب الرواايت انه اسلم يف حياة الرسول )ص( ، وقد وردت هذه الروا

رك اإلسالم وشهد بدرًا مع املسلمني ( نقاًل عن أيب عبيده ، وقد فندها ألن أن أاب األسود الدؤيل أد
 أاب األسود مل ير الرسول )ص( ، بل اغلب ما ذكرته الرواايت انه اتبعي .

 
 يف البصرة

نها وبين فيها مسجدًا خاصاً هاجر أبو األسود إىل البصرة زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب )رض( وسك
ت مل تذكر السنة اليت هاجر فيها ، كما مل يرد ذكر لسبب هجرته ، واملعروف أن به ، غري أن الروااي

 رقعة الدولة اإلسالمية بدأت



************************************************************** 
 . 32 \ 1( هناية األرب 75)
 . 301 \ 12الكتب ( األغاين ط . دار 76)

 
 ـ 25النحوية ـ  دور البصرة يف نشأة الدراسات

ابلتوسع أايم التحرير اإلسالمي واحنسر نفوذ الفرس عن العراق ، وبتشجيع من اخللفاء الراشدين 
انقسم لنقل الدعوة اإلسالمية إىل األمصار برجاهلا . من جماهدين ، وأصحاب رأي ، وشعراء ، 

 وخطباء .
 شأة النحو العريبأبو األسود ون

(1/26) 

 

ذكران من قبل اقرتان نشأة النحو العريب أبيب األسود ، ونقول اآلن : تكاد جتمع الرواايت أن أاب 
قيقي لعلم النحو ، مع اختالف السرد ، وذكر األطراف اليت أسهمت معه أو  األسود يعد الواضع احل

 رح العظيم .كانت الباعث يف حثه على وضع اللبنة األوىل يف هذا الص
( : ) هو ـ أي أبو األسود ـ أول من أسس العربية ، وهنج سبيلها ، ووضع 77قال أبو بكر الزبيدي)
سراة الناس ووجوههم يلحنون ، فوضع ابب الفاعل ، اضطرب العرب ، وصار  قياسها ، وذلك حني

 واملفعول به ، واملضاف ، وحروف النصب والرفع واجلر اجلزم ( .
( : ) وروي عن أيب األسود قال : دخلت على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ـ 78وذكر القفطي)

ملعىن ( . قال : قلت ما  له اسم وفعل وحرف جاءعليه السالم ـ فأخرج يل رقعة فيها : ) الكالم ك
دعاك إىل هذا ؟ قال : رأيت فسادًا يف كالم بعض أهلي ، فأحببت أن ارسم رمساً يعرف به الصواب 

 طأ ، فأخذ أبو األسود النحو عن علي ـ عليه السالم ـ ومل يظهره ألحد ( .من اخل
ه كان جييب بكل لغة ( م العرب ، وزعموا ان( : ) وكان اعلم الناس بكال79وقال أبو الطيب اللغوي)

 ( : ) أن سيبويه تناول يف كتابه80. وقال الدكتور عبـ د العال سامل مكرم)
************************************************************** 

 . 21( طبقات النحويني واللغويني 77)
 . 5 \ 1( أنباء الرواة 78)



 . 27( مراتب النحويني 79)
 . 29قودة من اتريخ النحو العريب ( احللقة املف80)

 ـ 26دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
 هذا الضمري ، وتناوله النحو بعده ابملناقشة قضية الضمري املتصل بعد لوال ، وأفاض القول يف

( أن أاب  485 \ 2واحلوار ، مع أن هذه القضية نسبت إىل أيب األسود . فقد ذكر صاحب العقد ) 
 قال : أن من العرب من يقول : لوالي لكان كذا وكذا ، وقال الشاعر :األسود 

 منهويiiوكم موطن لوايل طحت كما هوى أبجراما لقلة النيق 
 ة هذه الرواية إىل أيب األسود تؤكد إحساسه ابلنحو ، ومعرفته بواقع الكالم ( .أن نسب

(1/27) 

 

وعرف عن أيب األسود مجع رواية احلديث إىل قراءة القرآن ، كما عرف ابإلحاطة بلغة العرب 
 ( .81وأشعارها)

 منها وهي أبواب : أن أاب األسود وضع مجلة من أبواب النحو اليت ذكران بعضاً  ومما تقدم يبدو
 عجب ، والنعت ، وعوامل الرفع والنصب واجلزم واجلر .الفاعل ، واملفعول ، واإلضافة ، والت

أما مقدار ما وصل ألينا من هذه األبواب ، وكيف قدمها للدارسني فأمر ال يعدو اإلشارة ، دون 
من تعبري الرواة ، بقوهلم :ـ صيالت . ) وليس معىن هذا انه وضع أبوااب كاملة كما يفهم خوض يف التف

انه تكلم عليه ببعض ما عنده ، وال تتوقع منه أن يشرح ويؤصل ، كما  ) وضع ابب كذا ( وإمنا يعين
 ( .82يف كتاب سيبويه ، أو كتب ابن مالك ()

 
 (83ميمون األقران)

 ل أخذ عنبسة عنه ، ومها من تالمذة أيبأخذ النحو عن عنبسة ، وقي
************************************************************** 

 . 98فصل يف اتريخ النحو العريب ( امل81)
 . 63( املدارس النحوية د . خدجية احلديثي 82)
بقات الزبيدي ، وط 29، وأخبار النحويني البصريني  30( انظر ترمجه يف : مراتب النحويني 83)

 . 309 \ 2، وبغية الوعاة  30



 
 ـ 27 نشأة الدراسات النحوية ـ دور البصرة يف

( : ) أول من وضع العربية أبو األسود الدؤيل ، مث ميمون االقرن ، مث 84األسود ، قال أبو عبيدة)
 عنبسة الفيل ، مث عبد هللا إسحاق ( .

( عن كيته ، 85وى ما ذكر أبو الطيب اللغوي)واألخبار ضنته يف سرية الرجل ، ومبلغ علمه ، س
د مثل عبد هللا بن بعد عنبسة ، وزاد يف الشرح ، مث نوي ، وليس يف أصحابه احومراتب النحو 

 إسحاق احلضرمي ( .
( : ) هو اإلمام املقدم بعد أيب األسود الدؤيل ، اخذ عن أيب األسود ، واخذ 86وقال عنه ايقوت)

 اصح الروايتني ( . عنبسة بن معدان الفيل يف
لل ، ورسم من النحو حدودًا زاد عليه ميمون االقرن ، مما يد ويقال أن أاب األسود ملا نقط املصاحف
 على علمه ، ومعرفته ابحلدود النحوية .

 (87هـ () 89نصر بن عاصم ) ت 

(1/28) 

 

هو نصر بن عاصم الليثي، قال ابن أيب سعد : حدثنا خلف بن هاشم البزاز قال : حدثنا حمبوب 
ول من وضع العربية ، كيف تقرأ ) عاصم ، وهو أ : سألت نصر بنالبصري ، عن خالد احلذاء قال 

قل هو هللا احد ، هللا الصمد ( فلم ينون . فأخربته أن عروة ينون فقال : بئسما قال . وهو للبئس 
 ( .88أهل . فأخرب عبد هللا بن أيب إسحاق بقول نصر بن عاصم . فما زال يقرأ هبا حىت مات)

 ن عاصم ،الزهري ونصر باجتمعت أان و  وقال عنه عمرو بن دينار :
************************************************************** 

 . 220 \ 19، ومعجم األدابء  19( أخبار النحويني البصريني 84)
 . 31( مراتب النحويني 85)
 . 209 \ 19( معجم األدابء 86)
 343 \ 3ألنباء ، ا 27لزبيدي ، وطبقات ا 15( انظر ترمجة يف : أخبار النحويني البصريني 87)

 . 345 \ 2، والبغية  224 \ 19ومعجم األدابء 
 . 27( طبقات الزبيدي 88)



 
 ـ 28دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

أخذ نصر بن عاصم علمه عن حيىي بن يعمر ، وعرف ابلفصاحة ، ويذكر بعض املؤرخني انه تلميذ 
 أليب األسود الدؤيل .

 -لرواة شيء عن النحو الذي اشتهر به ، أو العربية اليت كان يفلق هبا نا مما ذكره اليس بني أيدي
 ولكنا ال نتجاوزه حينما نذكر نشأة النحو العريب وأعالمه .

 من تالمذته املشهورين عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي ، وأبو عمرو بن العالء .
املاً ابلعربية ، من فقهاء التابعني ، ان فقيهاً ، عقال عنه : ) ك( ابلنحوي ، و 89نعته ايقوت احلموي)

وكان يسند إىل أيب السود الدؤيل يف القرآن والنحو ، وله كتاب يف العربية ، وكان يرى رأي اخلوارج ( 
. 

(1/29) 

 

والذي نراه عن نصر بن عاصم انه كان ال خيتلف عن سواه من تالمذة أيب األسود يف احتواء األصول 
بيتها يف كتب ودراسات مستقلة ، تعاجل موضوعات يشبع فيها التحليل وىل ، دون تثالنحوية األ

العميق للدرس النحوي املسبوق ابملعرفة التامة ابملصطلح الذي حيدد مفهوم ذلك الدرس . غري انه 
 ال ينفي معرفة هؤالء الرواد أبصول احملاضرة الغوية ، وما حييط هبا من فكر واجتهادات .

 ( :90() هـ 100ل ) ت عنبسة الفي
هو عنبسة بن معدان ، من أهل ميسان ، قدم البصرة ، وأقام فيها ، وكان يقال له معدان الفيل . 

( : ) وسبب ذلك أن عبد هللا بن عامر كان له فيل يف البصرة، وقد استكثر 91يقول أن األنبا ري)
 النفقة عليه ، فأاته معدان ، فتقبل بنفقته ، وفضل

************************************************************** 
 . 224 \ 20( معجم األدابء 89)
،  18، وأخبار النحويني البصريني  22، ونزهة االلباء  30( ترمجته يف : مراتب النحويني 90)

 . 381 \ 2، وأنباه الرواة  133 \ 16ومعجم األدابء 
 . 23ـ  22( نزهة االلباء 91)

 



 ـ 29اسات النحوية ـ يف نشأة الدر دور البصرة 
 يف كل شهر فكان يدعي معدان الفيل فنشأ له عنبسة فتعلم النحو على أيب األسود وروى الشعر ( .

( : ) اختلف الناس إىل أيب األسود الدؤيل يتعلمون 92ويروي عن أيب عبيده معمر بن املثىن انه قال )
ي ، واختلف الناس إىل عنبسة ، فكان معدان املهر  منه العربية ، فكان ابرع أصحابه ابن عنبسة بن

 ابرع أصحابه ميمون االقرن ( .
 وقد هجاه الفرزدق بقوله :ـ

 
 القصائدiiلقد كان يف املعدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي 

(1/30) 

 

م ( : ) كانت لزايد ابن أبيه فيلة ينفق عليها يف كل يوم عشرة دراه93وسبب ذلك كما ذكر ايقوت)
يقال له معدان ، فقال : ادفعوها إيل وأكفيكم املؤنة ، وأعطيكم عشرة  ، فأقبل رجل من أهل ميسان

دراهم كل يوم ، فدفعوها إليه فأثرى وابتىن قصراً ، ونشأ له ابناً يقال له عنبسة ، فروى األشعار 
للفرزدق هنا  وظرف وفصح ، وروى شعر جرير والفرزدق ، وانتمى إىل بين أيب بكر بن كالب فقيل

 بكر بن كالب يروي شعر جرير ويفضله عليك ، ووصفوه له فقال : رجل من بين رجل من بين أيب
أيب بكر بن كالب على هذه الصفة ال أعرفه ، فأروين داره ، فأروه فقال : هذا ابن معدان امليساين ، 

 مث قص قصته وقال : ) البيت ( .
عيينة : ما أراد الفرزدق بقوله :  يينة بن املهلب فقال له أبوفروي البيت ابلبصرة ، ولقي عنبسة أاب ع

 ) البيت ( .
 فقال : إمنا قال : لقد كان يف معدان اللؤم زاجر ( .

وعنبسة وميمون من هذه الطبقة اليت أخذت عن أيب األسود ، وكان هلا فضل يف نشأة الدرس 
ا به من علم د امجع الرواة على ما متتعو النحوي يف البصرة مقرتانً ابلدراسات اللغوية األخرى ، وق

 وسعة اطالع .
************************************************************** 

 . 19( املصدر نفسه وأخبار النحويني البصريني 92)
 . 133 \ 16( معجم األدابء 93)



 
 ـ 30دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

 ( :94هـ ( ) 117احلضرمي ) عبد هللا بن أيب إسحاق 
هو عبد هللا بن زيد بن احلارث احلضرمي البصري أبو حبر بن أيب إسحاق ، مشهور بكنية والده ، 
احد األئمة يف القراءات والعربية . وكان يقال عنه أن عبد هللا كان اعلم أهل البصرة ،وأعقلهم ، 

 ا أماله ، وكان رئيس الناسففرع النحو وقاسه ، وتكلم يف اهلمز حىت عمل فيه كتاب مم
 ( .95وواحدهم)

( ، وشرح 97( ، وهو أول من بعج النحو ، ومد القياس)96وكان أبو حبر إماما يف النحو واللغة)
 العلل .

(1/31) 

 

قال ابن سالم : مسعت أيب يسأل يونس عن ابن أيب إسحاق وعلمه ، فقال : هو والبحر سواء ، أي 
 لمه من علم الناس اليوم .( قال : فأين ع98هو الغاية)

( : وكان ملماً ابلعربية والقراءة إماما فيهما ، وكان شديد التجريد 99وقال أبو الربكات االنباري)
للقياس ، ويقال انه كان اشد جتريدًا من أيب عمرو بن العالء وكان أيب عمرو بن العالء أوسع علماً 

 بكالم العرب ولغاهتا ، وغريبها .
( . كما  100حيىي بن يعمر ونصر بن عاصم ، وروى عن أبيه عن جده ، عن علي) اخذ القراءة عن

كان عبد هللا بن أيب إسحاق من تالمذة عنبسة بن معدان ، وهو من تالمذة أيب األسود الدؤيل واضع 
 ( .101النحو)

 
************************************************************** 

،  226، ونزهة االلباء  31، ومراتب النحويني  19أخبار النحويني البصريني  ( انظر ترمجة يف :94)
،  237 \ 1، واخلزانة  303 \ 1، والنجوم الزاهرة  30، والفهرست  31وطبقات الزبيدي 

 . 42 \ 2، والبغية  163 \ 5والكامل ألبن األثري 
 . 31( مراتب النحويني 95)
 . 303 \ 1( النجوم الزاهرة 96)



 . 31طبقات الزبيدي  (97)
 . 6( طبقات ابن سالم 98)
 . 26( نزهة االلباء 99)
 . 33( مراتب النحويني 100)
 . 42 \ 2( بغية الوعاة 101)

 
 ـ 31دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

تلمذ له عيسى بن عمر الثقفي ، ويونس بن حبيب ، وأبو اخلطاب االخفش . كما اخذ النحو عنه 
 ( .102العالء) أبو عمرو

تويف عبد هللا بن أيب إسحاق سنة سبعة عشر ومائة ، وهو ابن مثان ومثانني سنة ، وقد صلى عليه 
( وفاته ضمن حوادث سنة سبع وعشرون ومائة ، 104( . وعد ابن األثري)103بالل بن أيب بردة)

 ( .105ووافقه عليها صاحب النجوم الزاهرة)
ة فشيع األدابء واألشراف جنازة ابن أيب إسحاق ، وشيع النساك وقد كان يوم وفاة قتادة بن دعام

 ( .106جنازة بن دعامة)

(1/32) 

 

ويتضح من أقوال العلماء واملؤرخني أن احلضرمي كان على جانب كبري من املعرفة يف اللغة والنحو ، 
كان شديداً   ، وعلم من أعالم املدرسة البصرية يف التجريد للقياس ، فقدفهو إمام عصره دون شك 

 وىل من النحويني البصريني .فيه كما ذكران ، وعده السريايف يف الطبقة األ
 احلضرمي والفرزدق

 روى أبو عمرو بن العالء أن ابن أيب إسحاق مسع الفرزدق ينشد :
 جملفiiأو  وعض زمان ايبن مروان يدع من املال أال مسحتاً 

 لف ؟ فقال : على ما يسوؤك وينوؤك .فقال له ابن أيب إسحاق : على أي شيء ترفع أو جم
 ( .107فقلت للفرزدق : أصبت وهو جائز على املعىن ، أي انه مل يبق سواه) قال أبو عمرو :

************************************************************** 
 . 237 \ 1( اخلزانة 102)



 . 237 \ 1( اخلزانة 103)
 . 292 \ 4( الكامل 104)
 . 303 \ 1( النجوم الزاهرة 105)
 . 108 \ 2( أنباء الرواة 106)
 . 237 \ 1( اخلزانة 107)

 
 ـ 32دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

نك بيت ويذكر أن الفرزدق قال ألبن إسحاق بعد أن عاب عليه شعره ، وخطأ فيه : وهللا ألهجو 
 البيت : يكون شاهدًا على السنة النحويني أبدا ، فهجاه هبذا

 موالياً ii فلو كان عبد هللا موىل هجوته ولكن عبد هللا موىل
فقال له ابن أيب إسحاق ولقد حلنت أيضا يف قولك موىل موالياً ، وكان ينبغي أن تقول ) مواىل مواٍل ( 

. 
 يزيد بن عبد امللك : أما قول الفرزدق بقصيدته اليت ميدح فيها

 منشورii كنديف القطن  تضربنا حباصبiiمستقبلني مشال الشام 
 وارحلنا على زواحف تزجى خمها ريرiiعلى عمائمنا تلقى 

 فقد عاب احلضرمي خلفض البيت األول ورفع الثاين ، وأحل عليه ، فغريه الفرزدق وقال :
 (108على زواحف تزجيها حماسري)

طرد الكثري يف إسحاق ابلقياس الذي هو ) محل العبارة أو الظاهرة على امل ويف هذا يظهر ولع أيب
 ( .109يف النحو ()لسان العرب وما خالفه فهو خطأ . هذا قياسه 
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وألبن إسحاق شهرة معروفه يف األوساط العلمية خالل احلقبة اليت رافقت نشوء النحو . كما أن 
ساجالته ، ومناظراته ، ومؤاخذاته على الشعراء وخاصة الفرزدق هي آراءه يف اللغة والنحو ، وم

 ألخرى ليست خافيه على احد .ا
كان يلتقي دائماً أبيب عمرو بن العالء وكان بالل بن أيب بردة   تشري أكثر املصادر اليت ترمجت له انه

هو أول لقاء يتم بينهما مجع بني أيب إسحاق وأيب عمرو بن العالء ابلبصرة ـ وهو يومئذ واٍل عليها ـ و 



 أايم خالد بن عبد هللا ألقسري يف
************************************************************** 

 . 21أخبار النحويني البصريني ( 108)
 . 68( املدارس النحوية ـ د . خدجية احلديثي ص 109)

 ـ 33دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
ذ فنظرت فيه بعد بن عبد امللك ، قال ابن عمرو : فغلبين ابن أيب إسحاق ابهلمز يومئخالفة هشام 
 (110ذلك وابلغت)

عروف غري أن ما وصل ألينا منه ال ميثل منهجاً متفرداً ، وال علماً وعلم احلضرمي يف اللغة مشهود وم
يب : هل مسعت من ابن متميزًا ، سوى أشتات هنا وهناك ، منها قول ابن سالم خماطباً يونس بن حب

 أيب إسحاق شيئاً ؟ .
متيم  الم : هل يقول احد ) الصويق ( يعين ) السويق ( قال : نعم عمرو بنقال : نعم ، فقال ابن س

 تقوهلا ، وما تريد إىل هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس .
 احلضرمي والقياس

ألساس الذي نبين عليه كل ما نستطيع من القياس هو محل جمهول على معلوم ، وهو لدى القدماء ا
 ( .111 كلماهتا ، أو دالالت يف بعض ألفاظها)قواعد يف اللغة ، أو صيغ يف

ملدرستني يف األخذ ابلقياس ، فالبصريني ال يقيسون على الشاهد الواحد ، وقد اختلفت علماء ا
 والكوفيون يعتدون ابلشاهد املنفرد أو الشاهدين .

من النحاة رون يف توجيه احلضرمي حنو القياس أمر الفت للنظر إىل وقوف طائفة أن بعض احملدثني ي
 ( .112هم ابلقياس)موقفاً ال يهتم ابآلاثر املسموعة عند العرب قدر اهتمام
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وما ذكر عن دور ابن أيب إسحاق يف القياس يعني يف دراسة القياس يف اللغة من حيث املنشأ والتطور 
أيب إسحاق دور ابلغ األمهية يف النحو العريب ، لكنه دور املسرف فيه وليس حيث كان لعبد هللا بن 

 دور املبتكر له كما يقول الدكتور علي
************************************************************** 

 . 31( طبقات النحويني واللغويني 110)



 . 9( من أسرار اللغة 111)
 وما بعدها . 79 ( انظر : يونس النحوي ص112)

 ـ 34دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
 (113أبو املكارم)

( و ) مد القياس والعلل ( ذات أمهية كبرية إلعطاء 114أن عبارة ) أول من فرع النحو وبعجه ()
فكرة واضحة عن أبعاد فكرة اقرتان نشأة القياس النحوي ابحلضرمي . فالقياس سابق له ، غري انه 

 فيه وابلغ .أسرف 
أن دراسة أي مصطلح حنوي حيتاج إىل تتبع استقصاء للنشأة والتطور ، وملا قرنت نشأة النحو أبيب 

األسود الدؤيل فأن حقيقة القياس ال تبعد عن عصره بل لعلها وجدت مع ظهور هذا العلم حىت عهد 
على أن منهجه يف  عبد هللا بن أيب إسحاق حيث كان شديد التجريد للقياس ) فإمنا يدل القياس

دراسة الظواهر اللغوية هو حتديد الظواهر املطردة واعتبارها مقاييس ال ينبغي اخلروج عليها ، وهذا 
الفهم هو ما يؤيده ابن أيب إسحاق نفسه بقوله : ما يطرد وينقاس أي ما يتبع يف النصوص حىت انه 

 ( .115لصحة واخلطأ ()ليفرض ـ ابطراده ـ مراعاته والتزامه ، فيصبح بذلك مقياساً ل
فأبن أيب إسحاق حينما يقف عند الظاهرة اللغوية تتحدد وقفته عند الظاهرة املطردة يتمكن من 

 القياس عليها .
 مناظراته

استهوت جمالس العلم عددًا من العلماء ، وكانت انفعة أهلبت محاسة اجلمهور ، وشدهتم إىل حلبة 
مدرسة البصرة ميالني للمناقشة واملنافسة . ولعل عبد هللا بن التنافس . وكان الرعيل األول من أبناء 

 أيب إسحاق احلضرمي من األوائل الذين تباروا فيها .
 ( أن الفرزدق حظر جملس ابن أيب إسحاق فقال :116ذكر الزجاجي)
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************************************************************** 
 12النحوي ( أصول التفكري 113)
 ، وانظر كذلك : مراتب النحويني وطبقات الشعراء 105 \ 2( أنباء الرواة 114)
 13ـ  12( أصول التفكري النحوي 115)



 86ـ  85( جمالس العلماء 116)
 

 ـ 35دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
 كيف تنشد هذا البيت :

 اتفعل اخلمرفكانتا فعوالن ابأللباب مiiوعينان قال هللا كوين 
انشده . فقال ابن أيب إسحاق احلضرمي : ما كان عليك لو قلت فعولني ؟  فقال الفرزدق : كذا

فقال الفرزدق : لو شئت أن أسبح لسبحت . وهنض ، فلم يعرف احد يف اجمللس قوله : ) لو شئت 
مرمها ، ولكنه أن أسبح لسبحت ( . فقال ابن أيب إسحاق : لو قال فعولني ألخرب أن هللا خلقهما وأ

 ن ابأللباب ما فعل اخلمر .أراد : مها يفعال
وقال ابن اإلعرايب : فعولني فمن قال فعوالن جعله نعتاً للعينني ، وجعل ) كانتا ( مكتفياً ال حيتاج إىل 

فعل فيكون مثل قولك للشيء متدحه : قال هللا كن فكان . هذا قول األصمعي وغريه ممن قال 
 ، أي فكانتا فعولني . ني ، ينصب فعولني على فعل كانتافعولني نصبه من مكان

هذا قول ابن اإلعرايب . وغريه يقول : جيوز أن ينصب فعولني على القطع من طريق التمام ، ) كوان 
 فكانتا ( فتم الكالم فأخرجت هذا قطعاً .

فهو غري  أن شخصية ابن أيب إسحاق احلضرمي يف املناظرات النحوية واللغوية شخصية متميزة ،
عرفة احلقة . كما انه ال يداجي وال يرائي ، وال خياف صولة امللوك إذا صالوا ، منحاز إىل احد غري امل

 ( عنه قال :117والوالة إذا جاروا به . ومن أطراف ما رواه الزجاجي)
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ل ) مبلكنا ( القى بالل بن أيب بردة عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي يف حرف من القرآن ، قال بال
مرتاضياً أبيب عمرو ، فوجه بالل إليه فسأله  -أيب إسحاق ) مبلكنا ( ابلضم  بفتح امليم ، وقال ابن

أبو عمرو عما أرده له ، فعرف ، فدخل وقد عرف قول بالل ، فسأله بالل فأجازمها ، وفضل قول 
فقال له أبو عمرو :  -ابلضم  -بالل ، فقال له ابن أيب إسحاق : أما قرأان على جماهد ) مبلكنا ( ؟ 

 مبا عندي . فوصله بالل . فلما خرج قال لعبد هللا بن أيب إسحاق : وهللا لوأخربت 
************************************************************** 

 . 241( جمالس العلماء 117)



 
 ـ 36دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

 ة امللوك تضغنهم .ا خطأهم فكيف أذا أصابوا ؟ أن منازعأخطأت امللوك لصوبن
 من آرائه يف النحو والصرف

 التحذير
( : ولو قلت إايك األسد ، تريد من األسد مل جيز ، كما جاز يف )أن( إال أهنم زعموا 118قال سيبويه)

 أن ابن أيب إسحاق أجاز هذا البيت يف الشعر :
 وللشر جالب إايك إايك املراء فأنه إىل الشر دعاء

ضمر بعد إايك فعاًل آخر فقال : اتق املراء . وقال اخلليل : لو أن رجاًل قال : كأنه قال : إايك ، مث ا
 إايك نفسك مل أعنفه ، الن هذه الكاف جمروره .

 يف النعت
زعم يونس بن حبيب مل يرفع شيئاً من الرتحم على إضمار شيء يرفع ، ولكنه أن قال : ضربته مل يقل 

الفعل . وكذلك مررت به املسكني ـ ابجلر ـ حيمل على الرفع ، إال املسكني ـ ابلنعت ـ حيمله على  أبدا
واجلر على اجلر ، والنصب على النصب . ويزعم أن الرفع الذي فسران خطأ ، وهو قول اخلليل وابن 

 ( .119أيب إسحاق)
 املمنوع من الصرف

يب إسحاق ، زيد ، مل جيز الصرف ، هذا قول ابن أ( : فأن مسيت املؤنث لعمرو أو 120قال سيبويه)
 وأيب عمرو فيما حدثنا يونس ، وهو القياس ألن املؤنث اشد

************************************************************** 
 . 443 \ 4( الكتاب 118)
 . 77 \ 2( الكتاب 119)
 ( املصدر نفسه .120)
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 ـ 37لدراسات النحوية ـ دور البصرة يف نشأة ا
 املذكر ابملذكر .مالئمة للمؤنث واألصل عندهم أن يسمي املؤنث ابملؤنث ، كما أن أصل تسمية 



 -مناذج من قرائه :
 ( قرأها ابلنصب .122ـ اآلية ) اي ليتنا نرد وال نكذب آبايت ربنا ونكون من املؤمنني () 1
 ( قرأها ابلنصب خالفاً للقراء .124ارقة ()( و ) السارق والس123ـ ) الزاين والزانية () 2
 عمرو بن العالء ينكر ذلك . ( قرأها ابلفتح . وكان أبو125ـ ) فإذا برق البصر () 3
 ( قرأها ابإلمالة . وهي لغة طيء .126ـ ) هذه عصي أتوكأ عليها () 4
وعيسى بن عمر ،  ( قرأها أيب وابن أيب إسحاق وابن عامر127ـ ) وما فعلوه إال قليالً منهم () 5

 وقراءة اجلمهور ابلرفع .
 ( .128الكرمي )ـ قرأ لفظة ) خاف ( ابإلمالة يف مخس آايت من القرآن  6

 (129هـ ( ) 129حيىي بن يعمر : ) ت 
 هو أبو سليمان العدواين من عدوان بن قيس بن عيالن الوشقي البصري

************************************************************** 
 . 27( األنعام 122)
 . 24( النور 123)
 . 38( املائدة 124)
 . 7( القيامة 125)
 . 18( طه 126)
 . 66( النساء 127)
 . 40، والنازعات  46، والرمحن  14، وإبراهيم  103، وهود  28( البقرة 128)
النحويني  ، وأخبار 26-24، ونزهة االلباء  13( انظر يف ترمجة : طبقات ابن سالم 129)

،  42 \ 20، ومعجم األدابء  226 \ 2، ووفيات األعيان  8 \ 4، وأنباه الرواة  17البصريني 
 . 77 \ 74ومن مشاهري أعالم البصرة 

 ـ 38دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
األسود ( . اخذ النحو والقراءة من أيب 130وكان عداده يف بين ليث ، وكان مؤمناً يروي عنه الفقه)

 ، وروى عن ابن عباس وابن عمر وغريمها .
 يل القضاء وعاش قيها حياته .قرأ عليه القرآن عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي و 
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( : وكان عاملاً ابلقرآن والنحو ولغات العرب . وهو الذي أضاف إىل كتاب 131وقال عن القفطي)
( : ) ويقال : أن أاب األسود ملا 132نحو ، قال السريايف)خله يف أبواب الأستاذه أيب األسود ما مل يد

وضع ابب الفعل واملفعول ، زاد يف ذلك الكتاب رجل من بين ليث أبوااب ، مث نظر فإذا يف كالم 
العرب ماال يدخل فيه ، فأقصر عنه . فيمكن أم يكون الرجل الذي من بين ليث حيىي بن يعمر ، إذ  

 بين ليث ( . كان عداده يف
صته مع احلجاج مشهورة ومعروفة ، فقد ذكر أن احلجاج بن يوسف قال ليحىي بن يعمر ، أجتدين وق

أحلن ؟ قال : األمري أفصح من ذاك . قال : عزمت عليك لتخربين ، وكانوا يعظمون عزائم األمراء ، 
؟ قال :  يء من كتاب هللافقال حيىي بن يعمر ، نعم يف كتاب هللا ، قال : ذاك أشنع له . ففي أي ش

قرأت : ) قل أن كان آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة 
ختشون كسادها ، ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من هللا ورسوله ( فرتفع أحب وهو منصوب ، فقال 

 ( .133: إذن ال تسمعين أحلن بعدها ، فنفاه إىل خراسان)
تبعه ملسائل النحو ، ومعرفته بدقائق العربية ، وأسرارها جعلته يفحم احلجاج حيىي ابلقرآن وتواهتمام 

 من خالل تنبيهه إىل اخلطأ النحوي يف قراءته اآلية املذكورة .
 وهو يف ذلك كله يتلمس قضااي العربية ويطبقها على النص القرآين ، وهو

************************************************************** 
 . 42 \ 20، ومعجم األدابء  27( طبقات الزبيدي 130)
 . 20 \ 4( أنباء الرواة 131)
 . 17( أخبار النحويني البصريني 132)
 . 18 \ 17( أخبار النحويني البصريني 133)

 
 ـ 39دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

 احد الذين قاموا بتنقيط املصحف .
 ابلشاهد الشعري مما يقوي وسائل االحتجاج لديه ، ويعطينا قدراً من  الشاهد القرآينويقرن حيىي

اهتمام الرجل يف وقت مبكر ابلدراسات اللغوية ومعرفته ابملصطلح النحوي ، وإسهامه يف تطور 
 الدرس النحوي .
 ومن أشهر قراءاته

(1/39) 



 

 رمة :ـ قرأ حيىي ) ردت إلينا ( بكسر الراء ، واستدل على ذلك بقول ذي ال 1
 تقويضها واحتماهلامجاهلا وهاج اهلوى iiدان البني من مي فردت 

 ( .134وهي لغة بين ضبة)
 ( بفتح التاء ، قال ابن جماهد : ) وال أصل له ( .135ـ قرأ ) إال تقسطوا () 2
 ـ ومن قراءاته حذف الضمري العائد على املوصول يف اآلية ) متاماً على الذي أحسن ( . 3
 ( .136وين)آلية ) من قـُُبُل وُدبـُُر ( بثالث ضمات من غري تنـ قراءته ا 4
 ( . وهو من غريب تركيب اللغة .137_ ومن ذلك قراءاته ) ما سألتم ( بكسر السني )5

 هـ ( 169( : ) ت 138محاد بن سلمة )
 هو اإلمام أبو سلمة البصري ، شيخ أهل البصرة يف احلديث والعربية

************************************************************** 
 346،  345 \ 1تسب ( احمل134)
 181،  180 \ 1( احملتسب 135)
 38 \ 2( احملتسب 136)
 90،  98 \ 1( احملتسب 137)
 \ 1، وميزان االعتدال  42، ونزهة االلباء  249 \ 6( انظر ترمجة يف : حلية األولياء 138)

،  242، وأخبار النحويني البصريني  51وطبقات الزبيدي ،  11 \ 3، وهتذيب التهذيب  277
،  548 \ 1، وبغية الوعاة  254 \ 1، ومعجم األدابء  503، واملعارف  266ومراتب النحويني 

 272 \ 2 4واألعالم ط
 ـ 40دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

 ( .139والفقه)
أسن أنت أم محاد ؟ فقال ؟ محاد أسن مين ، اخذ عن يونس بن حبيب النحوي ، وسئل يونس أميا 

( . كما قال عن يونس : ) أول من تعلمت منه النحو محاد بن سلمة 140لمت العربية)ومنه تع
()141. ) 

وحنن إذ نؤرخ هلذه املرحلة من اتريخ النحو العريب ، ونشأة الدراسات النحوية يف البصرة البد أن 
ديث ، فتاريخ من الذين أولعوا ابلنحو غري انه كان إماماً يف احلنقول : أن محاد بن سلمة كان واحدًا 

 النحو ال يتخطاه ، ملا له من فضل على رواد النشأة .



ومحاد مل يكن إماما يف احلديث إال بعد تعلمه النحو ، فقد قال : مثل الذي يطلب احلديث ، وال 
 ( .142يعرف النحو مثل احلمار عليه خمالة وال شعري فيها ()

(1/40) 

 

واخذ سيبويه عن محاد وكان سبباً يف تعلم سيبويه النحو ، فقد كان سيبويه يستملي على محاد يوماً 
هللا )ص( ما احد من أصحايب إال وقد أخذت عليه ليس أاب الدرداء ، فقال فقال محاد : قال رسول 

 ( .143دا ، مث لزم اخلليل)محاد : حلنت اي سيبويه ، فقال : ال جرم ، ألطلنب علماً ال تلحنين فيه أب
 ( :144وقد مدحه اليزيدي يف قصيدته اليت مح فيها آخرين من حناة البصرة بقوله )

 ومحادiiأبكه بعد أيب عمرو اي طالب النحو إال ف
************************************************************** 

 . 231 \ 7، وطبقات ابن سعد  244( طبقات املفسرين 139)
 . 42( نزهة االلباء 140)
 ( طبقات النحويني واللغويني .141)
 . 329 \ 1( أنباء الرواة 142)
 ( بغية الوعاة .143)
 . 33 \ 32ار النحويني البصريني ( أخب144)

 
 ـ 41دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

 والناديiiعلمه والزين يف مشهد iiوبن أيب إسحاق يف 
 أبندادiiلعيسى وهل َييت هلم دهر عيسى واشياه 

 أبراتدiiهيهات إال قائالً عنهم أرسوا له االصل 
 حبجادiiسالك لفضلهم ليس iiفهو ملنهاجهم 

 الواديiiنس النحوي التنه وال خليالً حية ويو 
 اندiiأال اند أبعلى شرف iiوقل ملن يطلب علماً 

 اصعادiiأبضيعة النحو به ُمغرُب عنقاء اودت ذات 
 به من بني اغتام وأوغادiiقوُم وأزروا  أفسده



سى بن ففيها ذكر أليب عمرو بن العالء ، محاد بن سلمة ، وعبد هللا بن أيب اسحق احلضرمي ، وعي
عمر ، ويونس بن حبيب ، واخلليل بن امحد الفراهيدي ، ممن ارسوا قواعد الدرس النحوي يف البصرة 

 ابلنحو كل مغرب ، وافسدوا . . كما فيها هجاء ألكسائي وأضاربه ممن غربوا
حكى أبو احلسن االخفش عن يونس بن حبيب أن محادًا حدثه انساً من العرب يقولون يف النسب 

( شيوي ، والوجه فيه غري ذلك ، وهؤالء كأهنم قلبوا موضع الفاء فوضعوه يف موضع  إىل ) شية
احلسن االخفش يذهب إىل  ( . على حني يرى سيبويه أن النسب إىل شية وشوي ، وأبو145الالم)

 أهنا وشيي .
 هـ 149عيسى بن عمر الثقفي 

(1/41) 

 

( عيسى بن عمر الثقفي ، النحوي البصري ، ونزل يف ثقيف 146هو أبو عمرو وقيل أبو سليمان)
ثقيف ، وهو من ولد احلكم بن عبد هللا األعرج الذي روى  ( . وقيل كان من147فنسب إليهم)

 ( .148احلديث)
************************************************************** 

 . 43( نزهة االلباء 145)
 . 21( انظر : نزهة االلباء 146)
 . 145 \ 3( وفيات األعيان 147)
 . 374 \ 2( أنباه الرواة 148)

 
 ـ 42يف نشأة الدراسات النحوية ـ دور البصرة 

بن أيب إسحاق احلضرمي ، وروى عن احلسن  اخذ عيسى عن أيب عمرو بن العالء ، وعبد هللا
 البصري ، والعجاج بن رؤية ، وعبد هللا بن كثري ، وابن حميصن .

 ( . ومن معاصريه الذين أفادوا منه149روى عن كل من اخلليل واألصمعي ، كما اخذ عن سيبويه)
، وروى  يونس بن حبيب ، وأبو اخلطاب االخفش ، وأبو زيد األنصاري ، وأبو جعفر الرؤاسي

القراءات عنه امحد بن موسى اللؤلؤي ، وهرون بن موسى النحوي ، وسهل بن يوسف ، وعبيد بن 
 ( .150عقيل ، وشجاع بن أيب نصر)



 نشأته
لة اجلوانب عن نشأته وثقافته األوىل ، وحياة عيسى بن عمر مل تسعفنا املصادر يف إعطاء صورة مكتم

ى معلومات عن أسرته . والتبدالت االجتماعية يف اخرايت فلم حيدد اتريخ مولده ، كما مل حنصل عل
 العصر األموي .

وما عرف عن اهتمام الرجل ابلنحو واللغة ، ودرايته أبساليب العربية ، أمور ليست مستبعدة ، وال 
حو يف عصره مستقالً عن العلوم اللغوية . ومما الشك فيه أن امتزاج مستغربة منه ، فلم يكن الن

ة يف دراسات املتقدمني شيء طبيعي ، ومل يتم استقالل البحث اللغوي عن الدراسات النحو ابللغ
 النحوية إال يف مرحلة متأخرة .

الدراسات وما قيل عن كتايب عيسى ) اإلكمال ( و ) اجلامع ( من اتصاف ابلنحو ال يفصلهما من 
 مصنفات عيسى . اللغوية اليت نشأت آنذاك وان مل منلك الدليل املادي على ذلك ، لضياع
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عاش عيسى يف مدينة البصرة مركز الثقافة العربية األصيلة ومنبع الدراسات اللغوية اجلادة إذ التقى 
 عالء ، وعبد هللا بن أيب إسحاق واحلسنهنا أبيب عمرو بن ال

************************************************************** 
 . 155 \ 3ووفيات األعيان  229 \ 2( بغية الوعاة 149)
، وانظر دراستنا عنه يف كتاب ) من مشاهري أعالم البصرة ص  154 \ 3( وفيات األعيان 150)

 ( . 91ـ  78
 

 ـ 43ة يف نشأة الدراسات النحوية ـ دور البصر 
 البصري والعجاج وغريهم كما التقى به اخلليل وسيبويه واألصمعي .

القرآنية والتفسري واللغة واحلديث والنحو ورواية الشعر فقده ، وقد وقد مشلت دراسته القراءات 
 ( وغريهم .153( ، وذي الرمة)152( انظرًا يف شعر الفرزدق)151عرفنا انقدًا لشعر النابغة)

ولولعه يف القراءات اثر حممود يف أحاطته هبا ، ورمبا يكون حفظه للقرآن الكرمي قد عزز من ملكة 
ه ، وقوى براعته يف العرض وإدراك الفروق بينها ، وزاد من دقته يف التحليل النقد والتوجيه عند

 واملناقشة .



 ( .154ه ، مييل إىل الغريب فيه)اغلب من أرخ لعيسى ذكر انه كان فصيحاً ذا تعقيد يف كالم
( . حىت قيل عنه ) انه كان ال يدع اإلعراب 155كما عرف ابلتزامه اإلعراب يف حديثه اليومي)

. بل أن أاب عبيدة معمر بن املثىن كان حيتج بكالمه يف اللغة وشرح ألفاظ القرآن ، فقد فسر )  لشيء
 قال : ) مسعت عيسى بن عمر يقول : كنت سواء ( من قوله تعاىل ) سواء اجلحيم ( ابلوسط ، مث

 ( .156وأان شاب اقصد ابلليل فأكتب حىت ينقطع سوائي ، أي وسطي ()
(بعد أن قال عنه : 158( . كما فعل ذلك القفطي)157أيب عمرو بن العالء) وعد السريايف يف طبقة

( حينما 159بارك اليزيدي)) كان من قراء أهل البصرة وحناهتا وكان عاملاً ( . ومل ينسبه حيىي بن امل
 أشاد بذكر أساتذة النحو : ـ

************************************************************** 
 . 375 \ 2أنباه الرواة  (151)
 . 121ـ  120( انظر مثاًل ) الكامل ( للمربد 152)
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 . 467 \ 2واخلصائص  184( انظر : أضداد االنباري 153)
 . 399 \ 2، واملزهر  540، واملعارف  25( انظر مثاًل : أخبار النحويني البصريني 154)
 . 159 \ 1( املفصل يف اتريخ النحو العريب 155)
 . 170 \ 2( حبار القرآن 156)
 . 25( أخبار النحويني البصريني 157)
 . 375 \ 2( أنباه الرواة 158)
 . 23( نزهة االلباء 159)

 ـ 44نشأة الدراسات النحوية ـ دور البصرة يف 
 ومحادiiفابكه بعد أيب عمرو iiاي طالب النحو إال 

 والنادiiوابن أيب إسحاق يف علمه والزين يف املشهد 
 أبندادiiوها َييت هلم دهر iiعيسى وأشباه لعسري 

 الواديiiويونس النحوي التنسه وال خلياًل حية 
( ) أبنه عامل ابلنحو والعربية والقراءة مشهور 161قوت)( . ووصفه اي160ونعته حيىي بن معني ابلثقة)



صفه ابلفصاحة ( فقد و 163( . أما أبو الطيب اللغوي)162بذلك ( . وذكر مثل هذا عنه االنباري)
. 

 وفاته
مات عيسى بن عمر سنة تسع وأربعني ومائه للهجرة يف خالفة املنصور ، قبل أيب عمرو بن العالء 

و شبه إمجاع عند املؤرخني يف حتديد سنة وفاته ، سوى ( وه164خبمس أو ست سنني)
 هـ ، وهي رواية مل يذكر سنده فيها . 150( الذي حدد وفاته بعام 165السيوطي)

 ن سبب وفاته ما انتابه من آالم وسقام نتيجة إيذاء عامل ابن هرية أابه .وكا
 مصنفاته

 عدمت( أن لعيسى بن عمر نيفاً وسبعني وصنفاً ، 166ذكر القفطي)
************************************************************** 

 . 376 \ 2( أنباه الرواة 160)
 . 100 \ 6( معجم األدابء 161)
 . 164 \ 1واإلنصاف  21( نزهة االلباء 162)
 . 21( مراتب النحويني 163)
والكامل  156 \ 3يان ، ووفيات األع 377 \ 2، أنباء الرواة  100 \ 4( معجم األدابء 164)

 . 181والبالغة  540، واملعارف  23، ونزهة االلباء  41، والفهرست  228 \ 5ألبن األثري 
 . 228 \ 2البغية و  461 \ 2( املزهر 165)
 . 375 \ 2( أنباه الرواة 166)

 
 ـ 45دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
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ومنها تصنيفان كبريان احدمها ) اإلكمال ( واألخر ) اجلامع ( ويقال اجلامع هو كتاب سيبويه زاد فيه 
وإذ طلب سيبويه إىل ه عن مسائل منه أشكلت عليه فذكرت وان أعدهلا . وحشاه . وسأل مشاخي

 اخلليل بن امحد ليقرأها عليه .
 



 كله غري ما أحدث عيسى بن عمرiiبطل النحو مجيعاً 
 وقمرiiذاك ) إكمال ( وهذا ) جامع ( ومها للناس مشس 

( ويقال أن 167أضاف القفطي)فأشار إىل ) اجلامع ( مبا يشار به إىل احلاضر وهي لفظة ) هذا ( . و 
ن النحو إال ابب الفاعل واملفعول فقط ، وان عيسى بن عمر وضع كتابه على أاب األسود مل يضع م

 األكثر وبوبه ، وهذبه ، ومسهى ما شذه عن األكثر لغات .
 -أي اجلامع  -( بقوله : أن سيبويه اخذ هذا الكتاب 168وذكر الرواية السالفة نفسها ابن خلكان)

ل ابلبحث والتحشية نسب إليه ، وهو كتاب بسطه وحشى عليه من كالم اخلليل وغريه ، وملا كمو 
سيبويه املشهور . مث ذكر قصة سيبويه واخلليل قائالً : أن سيبويه ملا فارق عيسى بن عمر ، والزم 

صنف نيفاً وسبعني  -اخلليل بن امحد سأله اخلليل عن مصنفات عيسى بن عمر فقال سيبويه :
ت عنده عليها آفة فذهبت هبا ، ومل يبق منها يف صنفاً يف النحو وان بعض أهل اليسار مجعها ، واتم

الوجود سوى كتابني احدمها امسه ) اإلكمال ( وهو أبرض فارس عند فالن ، وآال خر ) اجلامع ( 
وقال  وهو هذا الكتاب الذي اشتغل فيه ، وأسألك عن غوامضه ، فأطرق اخلليل ساعة مث رفع رأسه

 ( .169: رحم هللا عيسى وانشد البيتني)
 ( فقد قال عن الكتابني : ) وهذان كتاابن ما علمنا أحدا170ا ايقوت)أم

************************************************************** 
 ( املصدر نفسه .167)
 . 155 \ 3( وفيات األعيان 168)
 ( املصدر نفسه .169)
 . 101 \ 6دابء ( معجم األ170)

 
 ـ 46لنحوية ـ دور البصرة يف نشأة الدراسات ا

( ذكر يف كتابه إهنما مبسوط وخمتصر ، وذكر عن 171رآمها وال عرفهما غري أن أاب الطيب اللغوي)
 املربد قال : قرأت أوراقا من احد كتايب عيسى بن عمر ( .
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 ( الكتابني غري انه مسي ) اإلكمال ( ب ) املكمل ( مث قال : ) وقد فقد الناس172وذكر ابن الندمي)
 دة الطويلة ومل تقع على احد علمناه وألخرب احد انه رآمها ( .هذين الكتابني منذ امل

( اليت جاء فيها : ) 173وحيتمل أن يكون ابن الندمي وايقوت استقيا خربمها من رواية السريايف)
 وهذان الكتاابن ما وقع إلينا ، وال رأيت أحدا يذكر انه رآمها ( .

( قول املربد وزاد فيه قوله : 175ذكر السيوطي)( ، كما 174االنباري) ومثل ذلك قال أبو الربكات
) وكاان كاإلشارة إىل األصول ( فهما إذن ومل يكوان الكتابني الوحيدين الذين وصال إىل علم املتقدمني 
من علماء النحو واللغة ، حىت جاء عيسى بن عمر وصنف كتابيه معتمدًا يف ذلك على األصول اليت 

 ا غريه .سبقه فيه
األقوال أن كتب عيسى بن عمر مل يستفد منها الدارسون للنحو واللغة عدا اخلليل يتضح من تلك 

وسيبويه إذ مل جند هلا أثرا بعد ذلك ، كما إننا ال منلك من الدالئل األكيدة ما جيعلنا نقرر أن كتاب 
نقلها  ما وبعض آراء عمر اليتسيبويه هو ) اجلامع ( ألننا ال نعرف عن كتايب عيسى بن عمر إال امسيه

 سيبويه .
وعن هذه املالحظة نقرر أن سيبويه اعتمد كتاب عيسى أساسا يف تصنيف كتابه فقد صرح ابلنقل 

 عنه ، وان كانت أقوال عيسى النحوية املصرح هبا يف
************************************************************** 

 . 23( مراتب النحويني 171)
 . 41( الفهرست 172)
 . 25( أخبار النحويني البصريني 173)
 . 23( نزهة االلباء 174)
 . 399 \ 2( املزهر 175)

 ـ 47دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
 ( .177( . أما روايته عنه فقد بلغت عشرين مره )176الكتاب مل تتجاوز سبعة أقوال)
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( املزاعم اليت تقول أن ) اجلامع ( هو نفسه كتاب سيبويه 178خزومي)وقد فند الدكتور مهدي امل
وجود يف غري أذهان الزاعمني لتحدث عنه الدارسون من أصحاب اخلليل بقوله : ) ولو كان للجامع 



أو أصحاب سيبويه ، ولو كان ) اجلامع ( هو أساس ) الكتاب ( ملا كانت لرواية سيبويه عن عيسى 
. وحنن مل نسلم أبن عيسى بن عمر ظهر يف شخصية سيبويه يف الكتاب إال إننا  يف ) الكتاب ( وجه (

ماما مقدماً يف النحو واللغة غري انه مل حيالفه احلظ يف اخللود عن طريق املصنفات  ال ننكر انه كان إ
كما حالف غريه يف مصنفاهتم ، ومع هذا فقد انل إعجاب املؤرخني والنحاة األوائل الذين احتذوا 

 وه يف القياس .حذ
 

 استعماله الغريب
واستعماله للغريب فيه  اغلب من حتدث عن عيسى ذكر انه ) كان صاحب تقعري يف كالمه ،

( فقد كان يعدل عن سهل األلفاظ إىل الوحشي والغريب . فمما ذكره القفطي وابن 179()
: مالكم تكأكأمت  ( : ) سقط عيسى بن عمر عن محار له ، واجتمع عليه الناس ، فقال180خلكان)

حوله وهم يقولون ! علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عين ( . ويروي انه بينما وقع ودار الناس 
مصروع ، مصروع ، فبني قارئ ومعوذ ، فلما أفاق من غشيته نظر إىل ازدحامهم فقال هذه املقالة ، 

 فقال بعض احلاضرين أن جنيته تتكلم ابهلندية .
************************************************************** 

ستأذان الدكتور مهدي املخزومي يف كتابه ) عبقري ( اعتمدان يف هذا اإلحصاء على ما ذكره ا176)
 . 81من البصرة ( ص 

 91( أشار إىل ذلك استأذان املرحوم عل النجدي انصف يف كتابه ) سيبويه إمام النحاة ( ص 177)
. 
 . 81البصرة  ( عبقري من178)
 \ 6دابء ، ومعجم األ 154 \ 3، ووفيات األعيان  376 \ 2( انظر مثاًل : أنباه الرواة 179)

 . 238 \ 2والبغية  540، واملعارف  101
 . 377 \ 2وأنباء الرواة  156 \ 3( انظر : وفيات األعيان 180)

 
 ـ 48دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
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األصمعي قائاًل : لقي أبو عمرو بن العالء عيسى بن عمر فقال له كيف حالك ؟ قال ؟ وحدث عنه 
 فما هذه املعيوراء اليت تركض ؟ وما هي احلمري اليت تركب . ما تزداد إال مثالة ! قال :

 ( .181يقال : معيوراء ، ومشيوفاء ، ومعبوداء)
ده فيها ، ويف األغلب يكثر من االستشهاد وعناية عيسى ابلغريب تظهر يف اهتمامه ابلرواية وذكر سن

لتقى هبم ، وإيضاح ما قصد من ابلشعر الذي جيد فيه ضالته من الغريب ، ونسبته إىل الشعراء الذين ا
 بعض املفردات يف أشعار املتقدمني .

 ( : ) وأنشدين التوزي عن األصمعي :182ذكر املربد)
 ذبمن ذا رسول انصح فمبلغ عين عليه غري قبل الكا

 وجهها غرض احملب إىل احلبيب الغائبiiإين غرضت إىل تناصف 
ل : هو أن تكون العينان مثل األنف يف قال األصمعي : سألت عيسى بن عمر عن التناصف فقا

 احلسن ( .
وكثريًا ما جند اللغويون يف دراساهتم اللغوية مبا نسب من قول أو شعر إىل مساع عيسى بن عمر عن 

( نقاًل عن أيب سالم اجلمحي قال : 183ه يف روايته ، فقد ذكر ابن السكيت)العرب ، أو اجتهاد
ابلضم ـ يف املال ، والدولة ـ ابلفتح ـ يف احلرب ، قال : وقال قال أبو عمرو بن العالء : الدولة ـ 

 عيسى بن عمر : كلتامها تكون يف احلرب واملال سواء .
: الذي خترج رجاله قبل يديه . قال عيسى بن عمر ( : والينت 184وذكر حممد بن القاسم االنباري)

. قال : فكالمك هذا ينت ، أي : سئل ذو الرمة عن شيء فقال للسائل : أتعرف الينت ؟ قال نعم 
 مقلوب .

 
************************************************************** 

 . 486 \ 2( العقد الفريد 181)
 . 28( الفاضل 182)
 . 115إصالح املنطق ( 183)
 . 186( األضداد 184)

 
 ـ 49دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

عند الرواية موقف املتقبل لكل ما يقوله العرب ، دون أن يعرف وجوه ومل يقف عيسى بن عمر 



ن الكالم واستعماالته ، بل نراه يسأل وحياور ، ويتعلم ، ومن مث ينقل الرواية كما مسعها وهلذا حن
 نطمئن إىل روايته .

(1/48) 

 

والذي ميعن النظر يف شواهده واستقرائه للشعر العريب جيده حميطاً إحاطة اتمة بغريبه ونوادره ، كما انه 
ه النحوية واللغوية مما مسعه من العرب ، وخباصة الشعراء ، فقد مسع أاب النجم اشتق معظم آرائ
 -العجلي ينشد :

 ( .185أغد لعنا يف الرهان نرسله)
 ابلغني املعجمة يريد لعنا ، فاستعان هبذا الشاهد على ورود لعل هبذه الصورة يف كالم العرب .

بائل ، فهو يتحرى عن االستعمال الشائع يف قبيلة فقد كان عارفاً أبساليب االستعمال العريب عند الق
، وهذيل ، وأهل  ( : ) قال أبو زيد أهل احلجاز186أو قوم ليأخذه عنهم جاء يف لسان العرب)

مكة ال ينربون ، وقف عليها عيسى بن عمر فقال : ما أخذ من قول متيم إال ابلنرب وهم أصحاب 
 النرب ، وأهل احلجاز إذا اضطروا نربوا ( .

 من آرائه النحوية والصرفية وقراءاته
ن عمر بناء ليس لدينا أدلة نعرفها عن األصول اليت دوهنا يف مصنفاته ، بل نقول : ) اتبع عيسى ب

األسس اليت وضعها احلضرمي يف اتريخ النحو العريب ، وزاد عليها ، وأضاف إليها ، وتوسعت بفضله 
( 187أبواب النحو اليت جندها عند جيل سيبويه () مبعظم -أو كادت  -الدائرة النحوية حىت أملت 

. 
ما قيل فيها يف حلقات وحنن ال نستبعد أن يكون حنو عيسى مييل حنو االستقصاء وتتبع املسألة و 

 الدرس النحوي آنذاك ، كما انه استوعب معظم أبواب النحو
************************************************************** 

 . 297 \ 2إبدال أيب اخلصيب  (185)
 . 14 \ 1( لسان العرب 186)
 . 161 \ 1( املفصل يف اتريخ النحو العريب 187)

 
 ـ 50نشأة الدراسات النحوية ـ دور البصرة يف 



على ما يبدو من آرائه اليت وردت يف كتاب سيبويه ، واليت تضم أبواب املفعول به ، واملفعول املطلق 
، والنداء ، وأسلوب املدح والذم ، والنعت ، واملمنوع من الصرف ، واهلمز ، ،واملستثىن ، واحلال 

 والوقوف وغريها .

(1/49) 

 

أن نقول انه كان صاحب قياس يف العربية ، عين به عناية أستاذه احلضرمي ، ) وان وحنن ال منلك إال 
 ( .188داة لصنع النحو ، واصال من أصوله قد داعبت أذهاهنما ()فكرة اصطناع القياس أ

 ومن أشهر آرائه يف النحو قوله يف بيت االحوص :
 عليها وليس عليك اي مطر السالمiiسالم هللا اي مطر 

( : ) 189) اي مطرًا ( يشبه بقوله ) اي رجالً ( وجعله إذا نون وطال كالنكرة ، قال سيبويه) فقد قرأه
 عربياً يقوله ، وله وجه من القياس إذا نون وطال كالنكرة ( . ومل نسمع

 كما كان جييز أن أتيت احلال من النكرة مثل .
: ) وكان عيسى بن عمر يقول : وكان يرفع االسم يف مثل : ادخلوا األوُل فاألوُل . قال سيبويه

 ينصبه النحاة بتأويل : ادخلوا األول فاألول ، ألن معناه : ليدخل ، فحمله على املعىن ( على حني
( : ) ومريء تصغري مرء ، واجلمع مرؤون ، أخرب بذلك 191ادخلوا مرتني ومما نقله عن ابن دريد)

 عيسى بن عمر ( .
مييل إىل تفسري الظواهر اإلعرابية عن طريق ربطها ابملعىن ، )  أن منهج عيسى العقلي يف دراسة النحو

( يف 193( من ذلك ما ذكره أبو عبيدة)192التحقري () فهو ينصب كل اسم فيه معىن التعظيم أو
 نصبه ) محالة احلطب ( لكونه

************************************************************** 
 . 46( مدرسة الكوفة 188)
 . 212 \ 2( سيبويه 189)
 . 398 \ 1( سيبويه 190)
 . 383( االشتقاق 191)
 . 167 \ 1و العريب ( املفصل يف اتريخ النح192)
 . 21 \ 2( جماز القرآن 193)



 
 ـ 51دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

 ذما هلا . كما قرأ النصب : ) الزاين والزانية فاجلدوا ( .
( ابلنصب  194اقيسته قراءته اآلية الكرمية . ) اي جبال اريب معه والطري ()ومما يندرج ضمن 

 (195كذلك)
( نزوع عيسى إىل النصب يف مثل هذه الشواهد ألن عيسى ) 196شوقي ضيف) وقد علل الدكتور

أحس يف وضوح أن العرب تنزع إىل النصب أكثر مما تنزع إىل الرفع خلفته ، فجعل النصب فوق 
 ساس ( .الرفع وعده األ

(1/50) 

 

وهبذا يكون لعيسى قدماً راسخة يف الدراسات النحوية اليت مهدت للمرحلة القادمة مرحلة النضج 
 لها ، ووضوح املصطلح أكثر مما كان يف املرحلة السابقة .واستقرار القواعد بعد أتصي

 أ( :196هـ( ) 154أبو عمرو بن العالء )
بد هللا بن احلسني بن احلارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعة هو أبو عمرو بن عمار بن العراين بن ع

ن بن مازن بن مالك بن عمرو بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن معد ب
 ب( . 196عدانن)

له أخ يقال له أبو سفيان ، وزعم النسابون أن امسيهما كنيتامها ، كما له أخ آخر يقال له معاذ بن 
 ( .197العالء)

لف يف امسه على واحد وعشرين قواًل أصحها زابن ، والبقية : جرب ، وجنيد ، وجزء ، ومحيد ، اخت
 مار ، وعيار ،ورابن ، وعتبة ، وعثمان ، وعراين ، وعتيبة ، وع

************************************************************** 
 . 10( سبأ 194)
 . 26( املدارس النحوية ـ شوقي ضيف 195)
 أ( املصدر نفسه .196)
 . -( انظر ترمجة يف :196)
 . 156 \ 11ومعجم األدابء  288 \ 1ب( طبقات القراء 196)



 . 418 \ 2زهر وامل 33( مراتب النحويني 197)
 ـ 52دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

ف بسهولة مقدار ما حلق وعيينة ، وقائد ، وقبيصة ، وحمجوب ، وحممد ، وحيىي . واملتأمل فيها يعر 
 امسه من تصحيف وحتريف على أيدي النساخ ، فاملؤرخني .

 ويبدو أن الفرزدق حينما ذكره بقوله :
 تذراً من هجو زابن مل هتجو ومل تدعمعiiهجوت زابن مث جئت 

 قد ذكر الصحيح من تلك األمساء ، مث عاد فذكره مكنياً :
 عمرو بن عمارمازلت افتح أبوااب وأغلقها حىت أتيت أاب 

أما والدته فقد وقع فيها خالف بني املؤرخني ، وانه ولد يف مكة سنة مثان أو مخس وستني للهجرة ، 
وأخواه ممن يتحدث عنهم العلماء ويهتم مبا ينقل عنهم الرواة .  من أسرة علمية ، فقد كان هو

 وكانت نشأته يف البصرة .

(1/51) 

 

قرأ القرآن على سعيد بن جبري ، وجماهد ، وروى عن انس بن اخذ علمه عن مجاعة من التابعني ، و 
وعطاء ، وطائفة من علماء العصر ، وحمدثيه وفقهائه من أمثال احلسن  مالك ، وأيب صاحل السمان ،

 البصري ، وعكرمة ، وغريهم من رجال مكة واملدينة والبصرة والكوفة .
بد هللا بن املبارك ، وأبو عبيدة ، واألصمعي ، ومن تالمذته أبو حممد حيىي بن املبارك اليزيدي ، وع

وأبو زيد األنصاري ، وعيسى بن عمر ، وخلف األمحر ، واخلليل بن امحد ، ويونس بن حبيب ، 
 وغريهم خلق كثري .

 شغفه ابلعلم
( . كما قال األصمعي : 198روي عن أيب عمرو انه قال : ) أخذت يف طلب العلم قبل أن اختنت ()

 . مرو يقول ـ ومل يقله أن شاء هللا بغياً وال تطاواًل ـ وما رأيت أحدا قط اعلم مين () مسعت أاب ع
 وذكر األصمعي كذلك انه قال : ) ما مسع محاد الرواية حرفاً قط

************************************************************** 
 . 37( طبقات الزبيدي 198)

 ـ 53النحوية ـ  دور البصرة يف نشأة الدراسات



 إال مسعته ، وكان أسن من محاد ( .
 ( .199ح الرواايت وهو ابن ست ومثانني سنة)هـ يف اص 154تويف أبو عمرو عام 

 أبو عمرو والنحو
كان أبو عمرو احد القراء السبعة املشهورين ، كما كان حنوايً ابرعاً ، وهو ممن يتشردون يف القياس ، 

ين عما وضعته مما مسيته عربية أيدخل فيها كالم العرب كله ؟ فقال : ال قال له بعض معاصريه : اخرب 
 كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟. فقال له :  

 قال : اعمل على األكثر ، وامسي ما خالفين لغات .
ولعل حنو أيب عمرو أكثر نضجاً من حنو احلضرمي ) ألنه عاش بعد احلضرمي سبعاً وثالثني سنة ، 

 أصول مل ي مرحلة كافية ملن كان مثل أيب عمرو شغفاً ابلعلم ، وعكوفاً عليه ، أن يصل فيها إىلوه
 ( .200يبلغها سلفه . وان يقف فيها على ظواهر مل تتهيأ له ()

(1/52) 

 

أن من يتصدى لدراسة حنو أيب عمرو جيد نفسه عند مسائل متفرقة يف دراسات األقدمني ، لعدم 
ما إن ما نقل عنه ال ميثل شخصيته النحوية جبميع تفصيالت املسائل كتاب خاص ، كوصوهلا إلينا يف  

النحوية ، غري أهنا تنبئ عن شخصية حنوية متكاملة . أحاطت جبميع أبواب النحو والصرف ، 
فاألحباث اليت أسهم فيها متثل موضوعات االستثناء ، واملمنوع من الصرف ، واألعالم ، واألفعال 

 ونصب املصدر الواقع موقع الفعل ، والنسب والتصغري ، وصيغمري الفعل ، اخلمسة ، وض
************************************************************** 

 . 40، وطبقات الزبيدي  81، والبالغة للفريوز آابدي  540( املعارف 199)
 . 178 \ 1( املفصل يف اتريخ النحو العريب 200)

 
 ـ 54سات النحوية ـ  نشأة الدرادور البصرة يف

( . وكما نقل النحاة آراءه يف بعض الرتاكيب ،  201األفعال ، وتصريفها ، واإلبدال ، واإلعالل)
 ( .202كقوهلم : أما أنت منطلقاً انطلق معك)

ونراه أحياان يصحح بصحيح آراءه يف أقوال العرب الذين كانوا جييزون ذلك االسم يف مثل : أما 
هنم حيملوهنم على املصدر . أما أبو عمرو فقد اوجب رفعه ، ألنه اسم وليس ذو عبيد ، ألالعبيد ف



 ( .203مبصدر)
وقد عين أبو عمرو بظاهرة اإلعراب عناية ابلغة فنراه أحياان يربط بني اإلعراب واملعىن وطورًا يستعني 

ل أما زيداً عرب : إال رجبقياس العربية ، أي بتقاليدها وأعرافها . من ذلك فسر النصب يف قول ال
وأما عمرًا ، ) ألنه حني قال : إال رجل فهو متمن شيئاً يسأله ويريده ، فكأنه قال : اللهم اجعله زيداً 

 ( .204أو عمرًا ()
( : أن أاب عمرو كان يقول : داري من خلف دارك فرسخان . فشبه بقولك : 205وزعم يونس)

فيها مبنزلتها يف االسم ، وهذا مذهب  وجعل ) من ( دارك مين فرسخان ، ألن )خلف( هنا اسم ،
 قوي .

وكان يرى أن املنصوب يف قوهلم : ) حبذا حممد رجاًل حال ال متييز . كما كان يرى أن الناصب للطري 
 يف قوله تعاىل : ) اي جبال أويبه معه والطري ( فعل مضمر .
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 ف ، وقرأ ابقي السبعة ) حاش هلل ( حبذفها .ويف االستثناء قرأ أبو عمرو ) حاشا هلل ( ابألل
 ومن آرائه

 وكأهنا تفاحة مطيوبة انشد أبو عمرو :
************************************************************** 

،  253،  252،  217 \ 3،  397،  369،  313،  311 \ 2( انظر كتاب سيبويه 201)
، وجماز  263 \ 4،  551،  549،  437،  361،  347،  300،  295،  294،  293

 \ 3( الكتاب 202. ) 119 \ 2،  352،  295،  287،  274،  123 \ 1أيب عبيدة : 
101 . 

 . 389،  387 \ 3( الكتاب 203)
 . 286 \ 1( الكتاب 204)
 . 417 \ 1( الكتاب 205)

 ـ 55دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
يون ل من الفعل الثالثي املعتل العني حنو . مبيوع ومديون يف أصله مبيوع مدوذلك أن بناء اسم مفعو 

 ، وهو مما رواه أبو عثمان عن األصمعي عن أيب عمرو انه مسعه يف شعر العرب .



ويف تصغري االسم املختوم ابأللف املقصورة كان أبو عمرو يقول : جبرية فيحذفها ، ويبدل منها هاء 
نيث االسم ، وهو يفعل ذلك يف كل اسم خامسه ألف أتنيث ، ويقول : مل التأنيث لتكون عالمة أت

 إثباهتا ألهنا ساكنة ، فإذا حذفتها مل اخل االسم من عالمة أتنيث اثبتة . جيز
( ومن ذلك أن تقع فاء ) افتعل ( زاايً أو دااًل أو ذااًل فتقلب اتؤه 206وقال ابن جين يف اخلصائص)

 ، وادعى وادكر واذدكر فيما . حكاه أبو عمرو . هله داًل يف قوهلم : ازدان
 

 من آرائه يف القراءات
اهتم أبو عمرو اهتماماً كبريًا ابلقراءات القرآنية ، ) إذ كان هذا االهتمام للقراءات سبباً رئيساً من 

أسباب انفصال الدراسات النحوية عن الدراسات القرآنية ، على الرغم من تداخل مادهتا يف أحيان  
 ( .208ة ()كثري 

ابللحن ، ) ألنه يشك يف نقلها  وقد رد بعض القراءات ، وخطأ أصحاهبا ، واهتم بعض املقرئني
 ( ومن قراءاته :208وصحة روايتها)
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( ، وقد رد قراءة ) أن هذان لساحران ( الهتامه بعض املقرئني  63ـ ) أن هذين لساحران ( ـ ) طه  1
 ( .209أن الكتابة يزاد فيها وينقص ، وينبغي إال يؤثر ذلك يف اللفظ)ويرى  مبتابعة رسم املصحف ،

************************************************************** 
 . 142 \ 2( اخلصائص 206)
 . 89( اتريخ النحو العريب ـ أبو املكارم 207)
 . 189( املفصل يف اتريخ النحو العريب 208)
 . 21 \ 2قرآن ( جماز ال209)

 ـ 56دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
ـ رفض قراءة من قرأ ) رب لوال أخرتين إىل اجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني ( ـ ) املنافقون  2

( . وقرأها ) وأكون ( فقد ذكر : ) ذهبت الواو من اخلط ، كما يكتب أبو جاد : أجبد ، هجاء  10
()210) 
ـ مرمي ( قرأها ابجلزم ، وقرأها احلسن ومحزة وعاصم برفع  6آل يعقوب ( ـ ) رث من ـ ) يرثين وي 3



 ( .211الثاء)
 (212( إبسكان العني أو االختالس) 142ـ ) وهو خادعهم ( ـ ) النساء  4
 ( .213( ابإلسكان أو االختالس) 67ـ ) أن هللا َيمركم ( ) البقرة  5
 

 (214هـ ( ) 182يونس بن حبيب :) 
د الرمحن بن يونس بن حبيب الضيب . هكذا ذكرت الرواايت التارخيية امسه بدون أن تذكر أبو عبهو 

شيئاً عن أسرته ، مثله مثل كثري من العظماء الذين دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه ، وكما وقفت 
سم أهنا االرواايت عند حد امسه اختلفت يف لفظة ) حبيب ( هل هي اسم أمه أم اسم أبيه ؟ والراجح 

 أمه .
وخيتلفون كذلك يف كنيته ، واغلب من كتب عنه ذكر انه أبو عبد الرمحن ، وأشار بعضهم إىل انه أبو 

 (215حممد)
 أما عن نشأته األوىل فقد أحجمت الرواايت عن اخلوض فيها ابلتفصيل

************************************************************** 
 . 259 \ 2آن ( جماز القر 210)
 . 407( السبعة 211)
 . 29( خمتصر ابن خالويه 212)
 . 176 \ 1( إعراب القرآن للنحاس 213)
 ( ينظر يف ترمجة : ـ214)
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،  541، واملعارف  68 \ 4، وأنباء الرواة  51، وطبقات الزبيدي  27أخبار النحويني البصريني 
، ومعجم األدابء  44، ومراتب النحويني  406 \ 4، وطبقات القراء  109 \ 5واتريخ ابن األثري 

،  130 \ 2، واتريخ األدب العريب ـ بروكلمان  47، ونزهة األلباب  47، والفهرست  64 \ 20
 يونس بن حبيب ـ د . حسني أنصاري ويونس البصري ـ د . امحد مكي األنصاري .

 . 47( الفهرست 215)
 ـ 57دراسات النحوية ـ دور البصرة يف نشأة ال



( وهي قرية على دجلة بني بغداد 216سوى ما ذكرته عن انه نشأ نشأته الباكرة يف ) جبلة ()
والبصرة متعلماً ومعلماً وهي يف أوجها احلضاري ، وبنائها الفكري ، والتقى هناك بعبد هللا بن أيب 

ه النحو ل : ) أول من تعلمت مناسحق احلضرمي ، وتلمذ حلماد بن سلمة ، فأخذ عنه النحو فقد قا
 ( .217محاد بن سلمة)

ويغلب على الظن انه تعلم يف البصرة التفسري واحلديث ، والقراءة ، والنحو ، واللغة ، ورواية الشعر 
 ، واألخبار ، وغريها ، مما كان من هذا املزيج املتواصل يف حينه .

سواري من رجال زيد . ولقي أاب علي االكما اخذ القراءة عن أيب عمرو بن العالء ، وأابن بن ي
احلديث والقراءة ، وعاصر عيسى واخلليل من أساتيذ النحو . وكان من شيوخه اإلجالء أبو اخلطاب 
االخفش . كما اخذ عن اإلعراب الفصحاء من أمثال أيب مهدية ، فقد ) كانت حلقته ابلبصرة ينتاهبا 

 ( .218البادية ()أهل العلم ، وطالب األدب ، وفصحاء اإلعراب و 
ذ ليونس مجاعة منهم أبو عبيدة معمر بن املثىن ، واألصمعي ، وسيبويه ، وقطرب ، والكسائي ، وتلم

 والفراء ، وروى القراءة عنه أبو عمر أجلرمي ، وموسى بن عبد الصمد االبلي .
األمحر قال أبو زيد األنصاري : ) جلست إىل يونس بن حبيب عشر سنني ، وجلس إليه قبلي خلف 

 ( .219عشرين سنة ()
 ومن أعظم تالمذته حظا يف الشهرة سيبويه ، فقد ذكره يف ) الكتاب ( مائيت مرة .

 وكما كان للبصريني النصيب األوىف من تالمذته ، كذلك كان للكوفيني يف
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************************************************************** 
 . 103 \ 2( معجم البلدان 216)
 . 51ات الزبيدي ( طبق217)
 . 27( أخبار النحويني البصريني 218)
 . 65 \ 20( معجم األدابء 219)

 ـ 58دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
التلمذة له نصيب آخر ، فالكسائي والفراء من تالمذته ، كما ذكران . وكما كان له تالمذة يف اللغة 

و عبيدة حممد بن سالم اجلمحي ، وخلف ، منهم ، أبوالنحو ، كان له تالمذة يف األدب واألخبار 



 األمحر .
ومن املعاصرين له اخلليل بن امحد الفراهيدي الذي تفرد مبنهج خيتلف عن منهج يونس يف دراسة 

 اللغة والنحو أشاعه تلميذه سيبويه من بعده ، وسيكون مادة فصل آخر من هذه املوسوعة .
عار رؤية بن العجاج . وقال أبو عبيدة : اختلفت ، السيما أشوكان يونس كثري احلفظ ألشعار العرب 

 ( .220إىل يونس أربعني سنة ، أمأل كل يوم ألواحي من حفظة)
كما قال عنه أبو زيد األنصاري : جلست إىل يونس بن حبيب عشر سنني ، وجلس قبلي خلف 

 ( .221األمحر عشرين سنة)
 مصنفاته

نها : ) معاين القرآن ( و ) كتاب اللغات ( و )  غة والنحو مصنف يونس جمموعة من املصنفات يف الل
كتاب النوادر الكبري ( و ) كتاب األمثال ( و ) النوادر الصغري ( وأشار بروكلمان أن له كتاب آخر 

 ( .222هو : ) القياس يف النحو ()
 النوادر ( ،( إىل كتاب ) 223واملنقول عن هذه الكتب قليل ، فقد ضاع أكثرها ، وأشار السيوطي)

دون ختصيص اهو الكبري أم الصغري ، إذ نقل منه نصاً يفيد أن يونس ذكر يف نوادره ) أهل احلجاز 
يقولون : مخس عشرة ، خفيفة ال حيركون الشني ، ومتيم تثقل وتكسر الشني ، ومنهم من يفتحها أهل 

 ات ( .احلجاز : يبطُش ، ومتيم : يبُطُش ، متيم : هيهات ، وأهل احلجاز : ايه
************************************************************** 

 . 70 \ 4( أنباه الرواة 220)
 . 71 \ 4( أنباه الرواة 221)
 . 275 \ 2( املزهر 222)

 ـ 59دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
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هم فقد قال الدكتور حممد وليس لدينا وصف يذكره املرتمجون هلذه الكتب سوى ما نشر من
 ( .224احللواين)

تاب اللغات مما يبحث يف الفروق اللغوية بني الكلمات املتشاهبة يف األبنية أو ) وأرجح أن يكون ك
 اليت ال ختتلف بناها إال اختالفاً يسريًا ( .



ت الغريبة أو ) أما كتاب النوادر فيغلب على الضن انه يلم ابلكلمات لو العبارا -احللواين -مث يقول 
 ( .225خمالفة لقبيلها يف القياس)القليلة االستعمال ، أو اليت مسعت من الفصحاء 

أما املنقول عن ) معاين القرآن ( واليت جندها عند أيب عبيدة ، أو عند سيبويه ، ومها وان مل يصرحوا 
القرآن ، لصلة ما  بذلك ، فان طبيعة املادة املنقولة ترجح عندان إهنما ينقالن من كتاب ) معاين

 ( .226آن ()ينقالن بتصوران ومفهومنا لكتب معاين القر 
أما ما أشار إليه بروكلمان عند ذكره لكتاب يونس ) القياس يف النحو ( فال دليل عليه إال الظن 

 ابملادة النحوية املروية عن يونس يف كتاب سيبويه .
 منهجه النحوي

ة ، فقد مجع بني القياس والسماع ، فهو وان كان من ليونس مذهب حنوي متفرد بني حناة البصر 
ياس إال انه كان ينفرد ) ابلقياس على القليل املسموع مادام موثوقاً به ، ولو كان شاهداً أصحاب الق

 ( . وهذه مجلة من آرائه :227وحيدًا ()
 (228ـ قال يونس ابلغاء )إذن( حينما تقع بعد العاطف ، ذكر هذا سيبويه) 1

************************************************************** 
 . 208 \ 1( املفصل يف اتريخ النحو العريب 224)
 . 208 \ 1( املفصل يف اتريخ النحو العريب 225)
، واملفصل يف  238 \ 1و  346 \ 10، والكتاب  194ـ  193 \ 2( بنظر جماز القرآن 226)

 . 209 \ 10اتريخ النحو العريب 
 . 324( يونس بن حبيب ـ األنصاري 227)
 . 15 \ 3( الكتاب 228)
 ـ 60ور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ د

 بقوله ) وهذا قول يونس ( .
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املسألة هنا مما يقع يف القياس الذي تفرد به يونس ، هو األكثر يف لسان العرب ) فهو قياس يسنده 
( : ) أن اإللغاء هو األكثر يف لسان 230لقول السيوطي)وعزز هذا ا( 229السماع الكثري ()

العرب ، وان النصب على األعمال اقل من ذلك واملعروف عند النحاة أن ) إذن ( إذا سبقت ابلواو 



 أو الفاء جاز أعماهلا وإلغاؤها .
 الرواة عن أما ما نقله سيبويه من آراء يونس فان يونس نفسه اقر بصحة ما نقل عنه ، فقد روى

املربد انه قال : ) ذكر سيبويه عند يونس بن حبيب البصري ، فقال : أظن هذا الكالم يكذب على 
اخلليل ، فقيل له : وقد روى عنك أشياء فانظر فيها ، فنظر فيها ، وقال : صدق يف مجيع ما قال ، 

 ( ( .231هو قويل)
مررت به املسكني ( يقول كقولك : ) ـ احلال معرفة كما يراها يونس معرفة ابأللف والالم   2

( : ) وأما يونس فيقول : مررت به املسكني على قوله : مررت به مسكيناً . وهذا ال 232سيبويه)
 جيوز ألنه ال ينبغي أن جيعله حااًل ويدخل فيه األلف والالم ( .

قول : ن اخلليل يأما اخلليل فكان يقول : ) مررت به املسكني ( على البدل وفيه معىن الرتحم . وكا
أن شئت رفعته من وجهني فقلت : ) مررت به البائس ( كأنه ملا قال مررت به قال : املسكني هو ،  

 املسكني هو ، البائس أنت . وان شاء قال ) مررت به املسكني ( كما قال : -كما يقول مبتدائً :
 ) بنا متيماً يكشف الضباب

************************************************************** 
 . 138( يونس بن حبيب ـ امحد مكي األنصاري 229)
 . 7 \ 2( مهع اهلوامع 230)
 . 55( نزهة األلباب 231)
 . 76 \ 2( الكتاب 232)

 ـ 61دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 
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لة بقوله : ) ( على هذه املسأ234( وعقب الدكتور امحد مكي األنصاري)233وفيه معىن الرتحم ()
ال . لكنها جاءت عند سيبويه بعنوان : ) هذا ابب ما جيري من هذه املسألة من صمم ابب احل

الشتم جمرى التعظيم وما أشبه ( وهي يف رأي مجهور النحاة داخلة حتت العنوان . وال ضري على 
حااًل . يدلك سيبويه يف ذلك وال تثريب ، وإمنا الذي جعلها من ابب احلال هو إعراب يونس هلا 

قوله مررت به مسكيناً ( . ويرى سيبويه إعراب كلمة ) املسكني (  على ذلك قول سيبويه : ) على
ابلنصب على أهنا مفعول لفعل حمذوف تقديره : ) لقيت ( .. وأية ذلك انه قال : ) ولكنك أن 



 شئت محلته على أحسن من هذا ، كأنه قال : ) لقيت املسكني ( .
ا يونس على هذا الرأي املبتكر القائل جبواز األنصاري قائاًل : ) أن البغداديني وافقو ويضيف الدكتور 

جميء احلال معرفة مطلقاً دون قيد أو شرط ، اعتمادًا على السماع ، واستناداً إىل القياس على اخلرب 
 . مع القياس على املسموع من اللسان العريب ، شعرًا ونثراً ، ومن القرآن الكرمي ( .

 أتويل ما ورد خمالفاً لقواعدهم يف كالم العرب ، والقرآن يف هذا اجلانب جند أن البصريني يذهبون إىلو 
 الكرمي ، فاآلية الكرمية ) ليخرجن األعز منها األذل ( أولت على زايدة الالم .

دارك مين  -ـ زعم يونس أن أاب عمرو كان :ـ داري من خلف دارك فرسخان ، يشبه بقولك : 3
 ( .236نزلتها يف االسم وهذا مذهب قوي ( )ن ألن خلف هاهنا اسم وجعل ) من ( فيها مبفرسخا

 ـ يف ابب النداء يرى يونس جواز إحلاق عالمة الندبة اللفظية صفة املندوب 4
************************************************************** 

 . 76ـ  75 \ 2( الكتاب 233)
 . 183يب ( يونس بن حب234)
 . 187( يونس بن حبيب 235)
 . 417 \ 1الكتاب  (236)

 
 ـ 62دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية ـ 

 ( .237مثل : وأزيد الظريفاه ، ويعد اخلليل ذلك من قبيل اخلطأ )
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يكون ذلك جوازه على حرف اجلر وهو حمذوف على حني ال جيوز البصريني ذلك ، مستندًا إىل ما 
 ية ) خري عافاك هللا ( ملن قال له : كيف أصبحت ؟ .عه عن اإلعراب ، أو جواب رؤ مس
 
أن ) أحوى تصغر على احي ( وتكون ممنوعة من الصرف قياساً  -ـ ويف التصريف قال يونس : 6

على كلمة ) امحر ( وأمثاهلا ، وخالفه على ذلك عيسى بن عمر فقال : أهنا تصغر على ) احي ( 
أن ) احي ( بياء  -أيضا أبو عمرو بن العالء حني قال : فيدخلها التنوين . كما خالفهولكنها تصرف 

مشدودة مكسورة منونة ويبدو انه يريد معاملة املنقوص مثل قاضي . وقال سيبويه عن رأي يونس انه 



 ( كما خطأ عيسى وأاب عمرو يف املسألة ذاهتا .238القياس والصواب)
ق ، ومشردل تصغر على سفريج ، ( أن سفرجل ، وفرز د239يونس)ـ ويف تصغري اخلماسي قال  7

وفريزد ، ومشريد حبذف احلرف اخلامس ألنه يف الطرف . على حني صغرها اخلليل على سفريجل ، 
 وفريزدق ، ومشريول ، بدون حذف وهو مما مل يرد يف اللسان العريب وقد رجح سيبويه رأي اخلليل .

ب وهو قول أيب عمرو ويونس واخلليل ردًا مبفرد أضفته إىل األلقاـ قال سيبويه : إذا لقبت مف 8
وذلك قولك : هذا سعيد كرز ، وهذا قيس قفة قد جاء ، وهذا زيد بطة ... فإذا لقبت املفرد 

مبضاف واملضاف مبفرد جرى احدمها على اآلخر كالوصف وهو قول أيب عمرو ويونس واخلليل . 
كذلك أن لقبت املضاف ابملضاف هذا عبد هللا بطة اي فىت . و وذلك قولك : هذا زيد وزن سبعة ، و 

. ) 
 ـ يف ابب اجلوازم تفرد يونس بن حبيب برأي مل يبني فيه مربراً ملا ذهب فيه 9
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وهو انه يرفع الفعل املضارع يف جواب الشرط املسبوق ابستفهام ففي قولنا : ) أإن أتتين آتك ( 
( ) وقد تفرد يونس 241اء يقول الدكتور امحد مكي األنصاري)ات اليجعلها يونس ) آتيك ( إبثب

وهذا قبيح مكره ( واخذ يشرح ويدلل  -هبذا الرأي وهلذا عارضه سيبويه ووصفه ابلقبح حني قال :
 وَييت ابألمثلة الكاشفة واحلجج املقنعة ( .

 : األعشىـ يرى يونس أن الفعل املضارع الواقع بعد أو حقه الرفع كما يف بيت  10
 نزلiiأن تركبوا فركوب اخليل عادتنا أو تنزلون فأان معشر 

( وبلغنا أن أهل املدينة يرفعون هذه اآلية ) وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحياً 242قال سيبويه)
ـ فكأنه وهللا اعلم قال هللا  51أو من وراء حجاب أو يرسل رسواًل فيوحى أبذنه ما يشاء ( ـ الشورى 



يكلم هللا البشر إال وحياً أو يرسل رسوالً وهذا كالمه إايهم ، كما تقول العرب حتيتك ل إال عز وج
الضرب ، وعتابك السيف . وكالمك القتل . وسألت اخلليل عن قول األعشى ، ) وذكر البيت ( ، 

ن مل فقال : الكالم هاهنا على قولك يكون كذا أو يكون كذا ، ملا كان موضوعها لو قال فيه أتركبو 
نقض املعىن ، صار مبنزلة قولك : وال سابق شيئاً وأما يونس فقال : ارفعه على االبتداء ، كأنه قال : ي

أو انتم انزلون وعلى هذا الوجه فسر الرفع يف اآلية ، كأنه قال : أو هو يرسل رسوالً . وقول يونس 
 أسهل ( .

نها تفيد أن الرجل كان يعاجل مجلة ميتبني من هذه اآلراء اليت شغلت مساحة من كتاب سيبويه أن 
القضية النحوية مبنظار علمي دقيق ، وينظر إىل كالم العرب نظرة احرتام وتقدير ، ألنه بىن آراءه عليه 

، على ما مسعه من اإلعراب ، واختزنته ذاكرته من علم بكالم العرب وعلى وفق منهجه يف السماع 
وعاء لغريب اللغة واشتقاقها ، وما قاله  ل كانتواالستقراء . يضاف إىل هذا أن ذاكرة الرج

 ( عنه ) كان أبو زيد عاملاً ابلنحو ( ومل يكن مثل اخلليل وسيبويه ، وكان يونس من243املربد)
************************************************************** 
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 ـ 64ـ  دور البصرة يف نشأة الدراسات النحوية
ابب أيب زيد يف العلم ابللغات ، وكان يونس اعلم من أيب زيد يف النحو ( . وميلي القارئ صورة عن 

علمه يف اللغة والنحو ، وجمالنا هنا النحو ، وقد اتضح من خالل الرسائل اليت ذكرانها وأبنا رأيه فيها 
نبئ عن مرحلة اتلية ملرحلة النشأة نس قد مل أببواب النحو وان نظرته إىل املوضوعات النحوية تأن يو 

اليت ذكرانها من رجاهلا أاب األسود الدؤيل ، وعبد هللا بن أيب إسحاق أو عيسى ابن أيب عمر وأاب 
 الدراسة ( جيمع بني244كما يقول الدكتور حممد خري احللواين)  -عمرو بن العالء ، وكان منهجه 

 ع والقياس .الوصفية والنظرة املعيارية ، كما مجع بني السما 
************************************************************** 
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